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  مركز اسناد حقوق بشر ايران

 يك تاريخچـه جـامع و عينـي از          ايجاد بيطرف و مستقل پژوهشي است كه هدف آن          يمركز اسناد حقوق بشر ايران نهاد     
 و  آوري  جمعاين تاريخچه، شامل    . باشد ميبعد   به   1357انقالب سال   وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران از زمان          

، جهت مطالعه و تحقيق در دسترس عمـوم         صورت آرشيو ه   كه ب  است و مدارك تجزيه و تحليل طيف گسترده اي از اسناد         
و تحـوالت   گذشته الزمه پيشرفت اجتماعي     مسئوليت پذيري در قبال تخلفات       با تكيه بر اين اصل كه        .خواهد گرفت قرار  

دموكراتيك در آينده خواهد بود، مركز اسناد حقوق بشر ايران، گفتگو و تبادل نظر آگاهانه درباره وضعيت حقـوق بـشر                     
مـوارد  ازي  در زمينه مستندس  اين مركز با تعداد زيادي از پژوهشگران و متخصصان          . نمايد ميرغيب  شويق و ت  در ايران را ت   

  . كند ميي همكارساير پروژه ها و نقض حقوق بشر 
  

  اهداف مركز اسناد حقوق بشر ايران
  :است كهتالش در مركز اسناد حقوق بشر ايران 

جـامع  و    به صورت     را به بعد 1357انقالب  زمان  تاريخي وضعيت حقوق بشر در ايران از        سوابق و اسناد     •
  ند؛كايجاد مسئوليت  حس نقض حقوق بشرموارد ، در قبال سوابقعيني تهيه كند و بر اساس اين 

پژوهشي در دسترس عمـوم     و   براي مقاصد آموزشي     و آرشيو، بايگاني  اين اسناد و سوابق را به صورت         •
  قرار دهد؛

   را در ايران ترويج دهد؛ وقانونمندي احترام به حقوق بشر و مسئوليت پذيري،فرهنگ  •
خـارج  از     درباره وضعيت حقوق بـشر در ايـران و            آگاهانه پژوهشگران و عامه مردم را  به گفتگوي          •

  .ايران تشويق كند

  
:آدرس  

Iran Human Rights Documentation Center 

129 Church Street, Suite 304 

New Haven, CT 06510, USA 

)203 (772-2218:     تلفن  
)203 (772-1782:   نمابر  

  info@iranhrdc.org :پست الكترونيكي

  org.iranhrdc.www://http :پايگاه اطالعاتي
 

  . زندان اوين، توسط خانم فريبا اميني اهدا شده استروي جلد ازعكس 
  .عكس پشت جلد از طريق بنياد زهرا كاظمي تهيه شده است

٢



 2

  فهرست مطالب
  

 5.............................................................................................................دهيچك: بخش اول
 6......................................................................................................يروش بررس: بخش دوم

 6.......................................................................................................... منابع-الف
 7................................................................................................ ساختار گزارش-ب

 7..............................................................................................................مقدمه: بخش سوم
 8................................................................................................... شرح واقعه-الف 

 8..........................................................................................ي زهرا كاظميريدستگ. 1
  9..........................................................................................نيبازداشت در زندان او. 2
 10.............................................................................. االعظماهللا هيبق مارستانيانتقال به ب. 3

 11.....................................................يعلت فوت زهرا كاظم ي بررسيتالش مسئوالن برا: بخش چهارم
 11..........................................................ي جمهورسيه رئژي وئتي و گزارش هقاتي تحق-الف
 16...............................ي اسالميورا مجلس شي اصل نود قانون اساسونيسي و گزارش كمقاتي تحق-ب
 16...............................................ي اسالمي مجلس شوراي اصل نود قانون اساسونيسي كميها افتهي
 17...............................................راني اني بر اساس قواني زهرا كاظميري بودن دستگيرقانونيغ. 1
 18........................................................ي مرگ زهرا كاظمنهي در زمقاتي تحقامردخالت در . 2
 22..................... استيالزام يقانون اساسبا  اصل نود كه مطابق ونيسيمروند اطالع رساني كمداخله در . 3
 25.........................................ي زهرا كاظم"قتل شبه عمد" به اتهام ي محاكمه و تبرئه رضا احمد-ج

 26..............................................................................يمسائل مهم در محاكمه رضا احمد
 26...........................................................................................................شهود. 1
 27...............................................................................................شواهد و مدارك. 2
 28................................................................. به اطالعات و مدارك دادگاهلي وكيدسترس. 3
 28..................................................................................................... دادگاهيرأ. 4

 30...................................................ند مطرح شديكاظمخانم  كه به واسطه پرونده يمسائل: بخش پنجم
 30................................... در موارد نقض حقوق بشريريپذ تي مسئولني در تضمي موانع ساختار-الف

 30........................................................................ و مستقلطرف ي بيي قضاستميفقدان س. 1
 34يبودن حدود نظارت سازمانروشن ن و يي متعدد در بازداشت و بازجوي ارگانهااراتيز حد اخت اشيتداخل ب. 2
 38...............................................  قضاييه  به تخلفات قوهيدگي در رسيي قضاي راهكارهايناكارآمد.. 3
 38.........................................................................ي به پرونده كاظميي قضايدگي رس.3-1
 39.......................................................... حقوق بشريقاتي تحقي ارگانهاي و ناكارآمدفضع. 4
 39..................................................................................د مجلس اصل نوونيسي كم.4-1
 40...................................................................... حقوق بشريقاتي تحقي سازمانهاگري د.4-2

٣



 2

 40...............................................................................................يضعف قانونمند. 5
 42....................................................ي در پرونده زهرا كاظميالملل ني و بي داخلني نقض قوان-ب
 42.....................................................................................................منع شكنجه. 1
 42................ ممنوع استزيرآمي تحقاي يرانساني غ،رحمانهي شكنجه و رفتار بي،الملل ني بني بر اساس قوان.1-1
 43.................................................................. شكنجه ممنوع استراني اني بر اساس قوان.1-2
 46.... نقض شدي در پرونده زهرا كاظمزيرآمي و تحقيرانساني غانه،رحمي از شكنجه و رفتار بتي حق مصون.1-3
 47.....................................................................................................حقوق متهم. 2
 47................................ حقوق متهمان است ازتي موظف به حماراني، ايالملل ني بني بر اساس قوان.2-1
 48..................... حقوق متهم وجود داردني تضمي براي قانونيتهاي از حمايا  مجموعهراني اني در قوان.2-2
 49...........................................................يهم در پرونده زهرا كاظم حقوق متتي عدم رعا.2-3
 50...................................................................ي و احترام دولت به حق زندگتيعدم حما. 3
 52..........................يالملل ني بنيقوانبر اساس جبران خسارت  و ييجو  چارهني تأمي دولتها برافهي وظ-ج
  53........................................................ موارد نقض قانونگردي و پقاتي انجام تحقي دولتها برافهيوظ. 1
 55.......................................................................يلالمل  بينني دولت و فرد بر اساس قوانتيئولمس. 2
 55................................................. حقوق بشريالملل  دولت در قبال نقض قانون بينتي مسئول.2-1
 55......................................................يالملل  بينيفري كني فرد در قابل نقض قوانتي مسئول.2-2
 55..........................................................................................تي اشكال مسئول.2-2-1
 57.......................................................................................... مافوقتي مسئول.2-2-2
 59......................................................................ي پرونده كاظم مافوق درتي مسئول.2-2-3

 61.....................................................................................................يريگ جهي نت:بخش ششم
 62.......................................................................يريپذ تي مسئوليسمهاي مكانتي تقو-الف
 62............................................................................................ي قانونمندتي تقو-ب
  
  

  

  

  

  

  

  

۴



 2

  چكيده: اولبخش 
 بر او در جراحات وارده. كاظمي، خبرنگار عكاس، در مقابل زندان اوين تهران دستگير شد) زيبا(، زهرا 1382در تيرماه 

دستگيري و بازداشت زهرا كاظمي .  شدومنجر به مرگ اام سرانج كه بيش از سه روز طول كشيد، دوره بازجويي در زندان
مرگ او، نشانگر وجود اشكاالت اساسي در نظام قضايي و اجرايي جمهوري اسالمي علت و نيز تحقيقات نافرجام در مورد 

  .ايران است

ي بودن دستگيري، بررسي اطالعات ارائه شده از سوي دولت ايران و نيز شهود، ترديدهاي زيادي را در رابطه با قانون
طرفي نظام  نوبه خود استقالل و بي اين ترديدها به. انگيزد بازداشت و نيز شيوه برخورد با زهرا كاظمي در زندان بر مي

مورد پرونده زهرا كاظمي حاكي از آن است كه قوه قضاييه  اقدامات مسئوالن قضايي در. برد قضايي ايران را زير سؤال مي
 كرده و پوشي چشمد همكاري با مسئوالن امنيتي، از پيگرد و مجازات عامالن نقض حقوق بشر ايران، دست كم در موار

افزون بر اين، تداخل اختيارات شماري از ارگانهاي امنيتي و اطالعاتي رسمي و . شود خود عمالً به متخلف اصلي بدل مي
  . و جوابگويي كارآمد استدر زمينه دستگيري و بازجويي از متهمان، خود مانعي بر نظارت ، غيررسمي

 وادار كردن شهود به اداي شهادت دروغ يا تحريفاز جمله ويژه، اقدامات نادرست دادستان كل تهران، سعيد مرتضوي،  به
 كميسيون تحقيق مجلس و مداخله احتمالي برابرزهرا كاظمي، عدم حضور در ونده تحقيق پرمسئوالن  عدم همكاري با ،شده

پرداخت، مانع پيشرفت تالشهاي انجام شده براي  مي هاي كميسيون مزبور  كه به شرح يافتهآنيي در انتشار گزارش نها
  . روشن شدن چگونگي مرگ زهرا كاظمي شد

ديگري را به  هاي زهرا كاظمي ايراد"قتل شبه عمد"عالوه، محاكمه يك كارمند رده پايين وزارت اطالعات به اتهام  به
از ابتدا  دست كم بيست نفربنا به گزارشها، ( مخالفت دادگاه با احضار شهود توان ميادها اين اير از جمله: نمايش گذاشت

 به اعتنايي  بيعدم حذف مداركي كه آشكارا جعلي بوده و يا قلب شده بودند و ،)اند شاهد دستگيري زهرا كاظمي بوده
عالوه، انتخاب  به. برشمرد را  كامل دادگاه ه كاظمي به پروند دسترسي وكيل خانوادهچنين عدم   و همدرخواست بررسي آنها

متهم از سوي دادستان و اتهامي كه به او نسبت داده شد، انتقاد شديد خانواده قرباني را، كه مدارك زيادي براي متهم 
  . كردن ديگر مقامات دولتي ارائه داده بودند، به همراه داشت

المللي عمل كرده   ايران به وظايف قانوني خود مطابق با قوانين بين كه آياكند مي را مطرح پرسشپرونده زهرا كاظمي اين 
ن وانيطرفانه درباره موارد ادعايي نقض ق است يا نه؟ اين وظايف، تضمين حق حيات، منع شكنجه، تحقيق كامل و بي

اسناد و . شود  مي را شاملو وظيفه جلوگيري يا در صورت لزوم مجازات متخلف مطابق قوانين جزاييالمللي حقوق بشر  بين
دهند كه زهرا كاظمي در دوره بازداشت مورد ضرب و شتم، شكنجه و تجاوز قرار گرفته  پزشكي موجود نشان ميمدارك 

، افتاده و به سرش ضربه وارد  مبني بر اينكه زهرا كاظمي از حال رفته–بود و اين امر پذيرش توجيهات مقامات قضايي 
هم بر اساس قوانين (حاكي از آنند كه اصول قانوني منع شكنجه و حمايت از حقوق متهم شواهد . سازد  را دشوار مي–شده 
  .دان هنقض شد) المللي و هم بر اساس قوانين ايران بين

پذيري و قانونمندي در ايران  رسد كه پذيرش و افزايش فرهنگ مسئوليت مركز اسناد حقوق بشر ايران به اين نتيجه مي
  . است-ويژه در نظام قضايي   به-دي نيازمند اصالحات بنيا

٢۵
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  روش بررسي: دومبخش 
   منابع- الف 

  :دست آورده است مركز اسناد حقوق بشر ايران اطالعات الزم براي تهيه اين گزارش را از بررسي منابع زير به

، هاي دادگستري متشكل از مقامات ارشد از وزارتخانه (هيئت ويژه رئيس جمهوريگزارش ارائه شده از سوي  •
كه از سوي رئيس جمهور، ) اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمي، كشور، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 ؛1منظور بررسي علت مرگ زهرا كاظمي تشكيل شده بود محمد خاتمي، به

در انطباق با اصل نود ) به رياست حسين انصاري راد، نماينده مجلس( شده توسط كميسيون مجلس ارائهگزارش  •
 ؛ 2الزامي مي نمايداساسي ايران كه بررسي شكايات عليه دولت را قانون 

ارائه شده از سوي وكيل مادر زهرا كاظمي، عزت كاظمي، پس از تبرئه محمد رضا اقدم تقاضاي تجديدنظر  •
 ؛3)كارمند وزارت اطالعات و متهم به قتل شبه عمد زهرا كاظمي(احمدي 

اعظم، پزشك اورژانس كه به هنگام انتقال زهرا كاظمي از زندان مدارك پزشكي ارائه شده از سوي دكتر شهرام  •
، به اضافه بررسيِ اسناد و مدارك موجود توسط 4هللا االعظم او را تحت مداوا قرار داده بودا هاوين به بيمارستان بقي

  ؛مركز اسناد حقوق بشر ايرانپزشك 

 ها و اظهارنظرهاي شهود و كارشناسان حقوقي ايراني؛ مصاحبه •

  و ؛اند اي، از جمله بيانات مقامات جمهوري اسالمي كه در مطبوعات ايران منتشر شده زارشهاي رسانه گ •

 .گزارشهاي سازمانهاي غيردولتي •

، كند ميدر مواردي كه اين گزارش به اطالعات ارائه شده از سوي مقامات دولتي يا طرفين دعوي استناد يا از آنها نقل قول 
  . شده و همچنين ميزان اعتبار اطالعات با توجه به ميزان اعتبار منابع آنها ارزيابي شده استمنبع اطالعات به دقت نقل

براي كسب اطالعات بيشتر با . منظور حفظ امنيت آنها ذكر نشده است اند، به هويت برخي افراد كه منبع اطالعات بوده
همچنين، اعضايي از . اند نهايي اين گزارش  نداشتهوكالي خانواده كاظمي مشورت شده است، اما آنها تأثيري بر نتايج 

محتواي اين به تأييد نهايي كه ي اتاند، در جلس  اين مركز كه با خانواده كاظمي و يا وكيلشان در تماس بودهامناءهيئت 
  .حضور نداشتند انجاميد گزارش

                                                 
هيئت ويژه رئيس گزارش :  به بعداز اين [1382 تير 28 متن كامل گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري براي رسيدگي به مسئله فوت خانم زهرا كاظمي، 1

  )1پيوست شماره (] جمهوري
 1382 آبان 7، انيكاس و خبرنگار اير مربوط به علل و عوامل كشته شدن خانم زهرا كاظمي عگزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي 2
  )2پيوست شماره (] گزارش كميسيون اصل نود: از اين به بعد[
 82/1858 صادره در  پرونده كالسه 1383 /30/4 مورخ 342  در خصوص دادنامه شماره تقاضاي تجديدنظر و نقض دادنامه به دادگاه تجديدنظر استان تهران3

  )3پيوست شماره ( ]تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي: از اين به بعد[.  درخواست شده است1383ران، كه در سال  دادگاه عمومي جزايي ته1158شعبه 
دكتر   توسطين گزارشا (2003 ژوئن 27 برابر با 1382 تير 6، االعظمهللا ا هبقيگزارش پزشكي دكتر شهرام اعظم در مورد معاينه زهرا كاظمي در بيمارستان  4

  )4 پيوست شماره( ]گزارش پزشكي دكتر شهرام اعظم: از اين به بعد[ ). استشده اسناد حقوق بشر ايران ارائه به مركزشهرام اعظم 

۶
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   ساختار گزارش-ب

  اساسشود كه بر شت و بازجويي از زهرا كاظمي آغاز مي مربوط به بازدامهماين گزارش با شرحي كوتاه از رويدادهاي 
اطالعات گردآوري شده از سوي هيئت ويژه رئيس جمهوري و تحقيقات كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي 

از (سپس توضيحاتي درباره محاكمه دو روزه محمد رضا اقدم احمدي .  استتنظيم شدهاسالمي پيرامون مرگ زهرا كاظمي 
ي از انتقادات اساسي است كه از سوي وكيل خانواده كاظمي در مورد اين ا هشود كه پار داده مي)  رضا احمدي:به بعداين 

  .شود مي را شامل محاكمه ارائه شده است

مطرح پرونده زهرا كاظمي در فراوان نظام قضايي ايران كه نارساييهاي پس از اين مقدمات، گزارش به بررسي مشكالت و 
  :پردازد مي شده است

كند، از  پاسخگويي در موارد نقض حقوق بشر در ايران جلوگيري ميي و پذير اول، وجود موانع ساختاريي كه از مسئوليت
دليل عدم نظارت و تداخل  فقدان يك سازمان قضايي مستقل، نارسايي در فعاليت نهادهاي اجرايي قانون در ايران به: جمله

حلهاي قضايي براي برخورد با موارد نقض قانون از سوي نظام قضايي،  زجويي، نارسايي راهاختيارات در زمينه بازداشت و با
  . و همچنين ضعيف و محدود بودن ارگانهاي تحقيق و بررسي موارد نقض حقوق بشر

ر ويژه تأكيد همزمان مقامات بر نهادهاي قانوني جهت محدود كردن حقوق افراد و د به: در ايرانقانونمندي دوم، ضعف 
 و آيين رعايت تشريفات قانوني مانند ،عين حال سر باز زدن آنها از پايبندي به محدوديتهاي قانوني بر اختيارات خود

اين گزارش سپس موارد نقض حقوق بشر در . دادرسي جهت حفظ حقوق متهم، منع شكنجه، و وظيفه تضمين حق حيات
  . كند پرونده زهرا كاظمي را به تفصيل بررسي مي

المللي حقوق بشر مغايرت دارد و نيز  ارش همچنين بحثي پيرامون قوانين ايران و نحوه اجراي آن، كه با قوانين بيناين گز
در كادرهاي خاكستري توجه خوانندگان . گيرد منظور حل اين مشكل را در بر مي هايي براي انجام اصالحات الزم به توصيه
  .شود مي جلب ميهاي ويژه و نكات مهم پرونده زهرا كاظ به جنبه
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  مقدمه: سومبخش 
پس از بررسي اسناد مربوط به مرگ زهرا كاظمي، براي مركز اسناد حقوق بشر ايران روشن شد كه نظام قضايي، زندانها و 

 اولين ويژگي سيستم اجرايي قانون در ايرانطور اخص،  به. سيستم اطالعاتي ايران دچار مشكالت ساختاري اساسي است
 دومين ويژگي آن،. طور غير قابل قبول و خودسرانه انجاميده است  است كه به اعمال قضاوت شخصي بهانونمنديقفقدان 

دليل فقدان  ويژه به عملكرد نظام قضايي، به. باشد پذيري عامالن اصلي نقض قانون مي مصونيت از مجازات يا فقدان مسئوليت
  .باشد  تأثير مسئوالن سياسي ميرسد كه تحت نظر مي آفرين است و به طرفي، مشكل بي

  

   شرح واقعه-الف 

به فرانسه رفت و در دانشگاه پاريس مشغول به تحصيل )  ميالدي1974( شمسي 1353متولد شيراز، در سال زهرا كاظمي، 
 5ابا پسرش، استفان هاشمي، به كانادا مهاجرت كرد و پس از مدتي تبعه كاناد)  ميالدي1993( شمسي 1372او در سال . شد
عنوان خبرنگار عكاسي كه به تهيه گزارش از زندگي روزمره مردمي كه با فقر، حكومتهاي سركوبگر  مي بهخانم كاظ. شد

او پس از تهيه گزارشاتي از عراق و افغانستان، ظاهراً اميدوار بود كه . ند شهرت يافتنك و جنگ، دست و پنجه نرم مي
   6. و در منطقه وسيعتري از خاورميانه فعال شوددهدقرار  خود حرفه ايايران را مركز فعاليتهاي 

  

  دستگيري زهرا كاظمي. 1

 و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز رسمي زادگاهش شد وارد با گذرنامه ايراني 1382زهرا كاظمي در تابستان 
هاي زندانيان   از تجمع خانواده، در حالي كه1382در دوم تير ) رغم داشتن مجوز علي( با اين وجود 7.دريافت كردعكاسي 

كه ( به اتهام عكس گرفتن از ديوار زندان ظاهراًگرفت،   در مقابل زندان اوين عكس مي8ناآراميهاي خردادماه تهران
                                                 

  .كانادايي، تابعيت ايراني نيز داشت تابعيت عالوه بر  زهرا كاظمي5
 را مي توان در خبرمتن ).  پخش شده استي بي بي س 2شبكه  از 2004 فوريه 15 برابر با 1382 بهمن 26 در كهاخبار بي بي سي (راز يك قتل: ايران 6

stm.3475705/world_this/programmes/hi/2/uk.co.bbc.news://http آوريل 25   برابر با1384 ارديبهشت 5: تاريخ دسترسي [مشاهده كرد 
  ].راز يك قتل: ايران: بعداز اين به ] [2005

  3 .ص، 2زيرنويس . ، رك اصل نود كميسيونگزارش 7
  : الملل بينبر اساس گزارش گروه بحران  8

سازي   طرح خصوصيههاي دانشگاه تهران عليه شايعه دانشجوي ساكن خوابگا80 حدود ،1382 خرداد 20برابر با  2003ژوئن  10 در
گروهي از جوانان .  به يك حركت جدي سياسي بدل شدبه سرعت اما  ... اقتصادي بودستنخاين تظاهرات . مدارس تظاهرات كردند

 نيز در ميان آنها بودندمذهبي شديداً هاي  از خانواده بودند و افرادي از  كه بسياري از آنها بيكار–دلسرد شده از مناطق مختلف پايتخت 
. ... ندپيوستمت ابراز دارند و در مدت كوتاهي به تظاهركنندگان دانشجو  حكو از را احساس كردند فرصتي ايجاد شده تا انزجار خود–

 آنجلس لوساي ايرانيان مقيم  هاي تلويزيون ماهواره  شبكه وسيله  متوسط تهران، كه شماري از آنها به ين، چند هزار نفر از طبقههمچن
در طول يك هفته ناآرامي، .  اتومبيلهايشان را به صدا درآوردندو بوقهاي دانشگاه رفتند   با اتومبيل به اطراف محوطه،ترغيب شده بودند

ن ايماين شعار رايجي در  — شدند"رفراندوم" و "آزادي"ل ديگر خواستار ئتظاهركنندگان شعارهايي سر دادند و در كنار مسا
  شعارهايرت يكالرادن تظاهركنندگا. ي عمومي براي تغيير رژيم استأطور ضمني حاكي از ر تظاهركنندگان جوان است كه به

 در راهپيماييهاي عمومي قابل در گذشته كه ي كار–اهللا خميني  اي، و رهبر متوفي آيت ميزي را عليه رهبر حكومت، خامنهآ نتوهي
نا ب . ... هرگز براي رژيم تهديدآميز نبود نفر شركت داشتند، اين تظاهرات10000با اين حال اگرچه نزديك به .  سر دادند-تصور نبود 

  . نفر دستگير شدند4000به گزارشها، حدود 
، گزارش خاورميانه ]International Crisis Group, Iran: Discontent and Disarray ["نارضايتي و اغتشاش: ايران"الملل،  گروه بحران بين
  .5-4. صص، 2003 اكتبر 15 برابر با 1382 مهر 23، 11الملل، شماره  گروه بحران بين
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 زهرا كاظمي دستگير و به داخل 40:17ساعت . شد مورد اعتراض مقامات زندان واقع )  داشت"عكاسي ممنوع"عالمت 
شود كه چندين شاهد در رابطه با برخورد   اگرچه شرح دقيق واقعه مورد اختالف است، اما گفته مي.دش زندان اوين منتقل 

با زهرا كاظمي ) "تهراني"معروف به (و مظفر بابايي ) مسئول امنيت زندان اوين(دو نفر از مقامات زندان، محمد بخشي 
ي كيف خانم كاظمي را با خشونت از دست او در همچنين تعدادي از شهود بيان داشتند كه آقاي بخش. اند هشهادت داد

 دست كم يك شاهد اظهار داشت كه در جريان نزاع دست آقاي بخشي 9.اي كه منجر به زمين خوردن او شد آورد به گونه
  10.به سر خانم كاظمي خورد؛ موضوعي كه عمدي يا تصادفي بودن آن هنوز مورد اختالف است

  

  بازداشت در زندان اوين. 2

 ايشان را به) الفقسمت چهارم، بخش . رك(طور جداگانه  س از دستگيري زهرا كاظمي، دست كم سه سازمان دولتي، بهپ
 ترتيب دقيق وقايع و هويت عامالن دخيل در اين بازجوييها هنوز.  مدت چند روز مورد بازجويي قرار دادندشدت و به

ي وقايع از جانب هيئت ويژه ريئس جمهوري، كه اندكي پس از ترين ترتيب زمان تا به امروز، دقيق. مورد اختالف است
دهد كه خانم  اين ترتيب زماني نشان مي. مرگ زهرا كاظمي و به دستور رئيس جمهور خاتمي تشكيل شد، ارائه شده است

العات و  و وزارت اط11)ناجا(ن دادستاني، اطالعات نيروي انتظامي جمهوري اسالمي يمأموركاظمي بيش از سه روز ميان 
زهرا كاظمي كه بنا بر تمام .  دست به دست گشته استمنظور بازجويي به)  وزارت اطالعات:به بعداز اين (امنيت 
حال بودن خود شكايت   تير، از بي5 روز 20:40، پيش از دستگيري از سالمت كامل برخوردار بود، حدود ساعت گزارشها

 و كند شكايت ميحالي، تهوع، و سردرد  خانم كاظمي از بي. شود ار ميضو احيكي از پرستاران زندان براي معاينه ا. كند مي
برند و سپس   مقامات زهرا كاظمي را به بهداري زندان مي12.شود  در آن خون مشاهده ميكه كند در اين هنگام استفراغ مي

  13.گيرند كه ايشان را به بيمارستان منتقل كنند  تصميم مي23:30در ساعت 

                                                 
   10-7 .صص ،3 زيرنويس .جديدنظر زهرا كاظمي، ركتقاضاي ت  9

   10 .صهمان، بخش اول،  10
  :الملل بنا به گزارش گروه بحران بين 11

از . هاي انقالب تشكيل شد پليس شهرداري، ژاندارمري و كميتهدغام ا ا ب1990نيروي انتظامي، كه نوعي پليس انقالبي است، در سال 
هاي  يتهمدر مقابل ك.  مورد ترديد بوددستوراتگذاري شده بود، تابعيت آنها از  رمري توسط شاه پايهآنجايي كه پليس شهرداري و ژاندا

 منابع  بنا به گفته. شكنان ضداسالم بود مخالف، و قانونگروههاي ان مواد مخدر، گول تعقيب فروشندئ انقالب و مس انقالب مستقيماً زاده
ول حفظ قانون و نظم باشد دست ئ غيرسياسي كارآمدتر كه مس انتظامي ايجاد يك نيرويآگاه ايراني، ادغام مذكور به هدف خود جهت

 انقالب   و اعضاي سابق كميتهبه كارهاي فرعي گمارده شدندوره شاه در نيروي انتظامي  دديده آموزشدرعوض، پليسهاي . نيافت
هاي   نظير حملهد،ان هپرداختقانون نيز به نقض نيروي انتظامي   در سالهاي اخير، شماري از فرماندگان بلندپايه. قدرت را در دست گرفتند

  . به همراهان رئيس جمهور خاتمي1377سال 
  "كشمكش براي روح انقالب: ايران"الملل،  گروه بحران بين

]International Crisis Group, Iran: The Struggle for the Revolution’s Soul[14، 5الملل، شماره  ، گزارش خاورميانه گروه بحران بين 
  .5، صفحه 2002 اوت 5 برابر با 1381مرداد 

طور كه سركوب تظاهرات دانشجويي در تيرماه  كند، همان  در حفظ امنيت داخلي ايفا ميينيروي انتظامي نقشي كليد": فزايدا تحليلگر سياسي، ويلفرد بوچا، مي
   كنترل دموكراتيك نيروهاي مسلح در ژنو ، مدارك مركزيران بخش امنيتي اويلفرد بوچا، مروري بر ". نشان داد1378سال 

[Wilfred Buchta, Iran’s Security Sector: An Overview. Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF) Working Paper] 

   ]روري بر بخش امنيتي ايرانم: از اين به بعد [12. ، ص2004 برابر با اوت 1383، ژنو، مرداد 146شماره 
  3 .، ص1زيرنويس . رك ، هيئت ويژه رئيس جمهوريگزارش 12
  3. ، ص همان13
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  هللا االعظما هه بيمارستان بقيانتقال ب. 3

دكتر شهرام . شد هللا االعظم بستري ا ه، در بيمارستان نظامي بقي1382 تير 6 دقيقه بامداد روز 20خانم كاظمي در ساعت 
 ، مورد معاينه قرار داد، گزارش1382 تير 6اعظم، پزشك كشيك اورژانس كه خانم كاظمي را پس از پذيرش، در بامداد 

  : در اين گزارش، جراحتهاي زير ذكر شده است14. پزشكي او ارائه كرده استمفصلي از وضعيت

از جمله كبودي كفل به (صورت، شكم، پشت، ران و كشاله ران : كبودي وسيع در نقاط مختلف بدن خانم كاظمي •
 ، ساعد دست چپ و پشت بازوي راست تا نزديكي شانه و كف پاها؛) سانتيمتر7/5قطر 

  انگشتهاي دست و چند تا از انگشتهاي پا و ناخنها؛شكستگي بيني، شكستگي •

 خراشيدگيهاي عميق خطي موازي در گردن و زخمهاي خطي نوارمانند در پشت؛ و  •

 شكستگي جمجمه •

 نبوده است، اما پرستار زن اورژانس كه لگن يدليل مرد بودن، مجاز به معاينه ناحيه لگن خاصره خانم كاظم دكتر اعظم، به
دهد كه  ديدگي اين ناحيه نشان مي  كه كبودي شديد و آسيبداده استي را معاينه كرده گزارش خاصره خانم كاظم

  15.اي صورت گرفته است"تجاوز جنسي بسيار وحشيانه"

 و 16، خانم كاظمي را از دستگاه حفظ حيات جدا1382 تير 19در . صبح همان روز زهرا كاظمي به اغماي كامل رفت
  .كردندفوتش را اعالم 

  

 

  

  

  

  

                                                 
ر  د1382  ماه تيردهد دكتر اعظم در  كه نشان ميكارجدول ساعات (  ب-5 پيوستو ) كپي مجوز پزشكي دكتر شهرام اعظم(  الف-5 پيوست .رك 14

    .) استكرده ميكار هللا ا هبيمارستان بقي
به نقل "كلرو، ريچارد ؛ همچنين )مورد توجه قرار گرفته است خاصره لگن هديدگي شديد در ناحي آسيب( 2 و 1 .صص ،دكتر شهرام اعظمپزشكي گزارش  15

كه مشاهدات پزشكي ) (لندن(، تايمز آنالين 2005 برابر با اول آوريل 1384 فروردين 12، "پليس مخفي ايران يك زن را تا سرحد مرگ شكنجه داداز دكتر، 
  .)كند دكتر اعظم در هنگام معاينه زهرا كاظمي را نقل مي

[Richard Cleroux, Iran secret police tortured woman to death, says doctor, THE TIMES ONLINE (UK)]  
  ]2005 آوريل 17  برابر با1384 ارديبهشت 5 :تاريخ دسترسي  [html.1549842,00-3,,0/article/uk.co.onlinetimes.www.  رك

  . كردند يا پسر او، استفان هاشمي، خاموش بدون هيچ مشورتي با مادررا  زهرا كاظمي حفظ حيات كه دستگاه شود گفته مي16

١٠
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  علت فوت زهرا كاظمي تالش مسئوالن براي بررسي: چهارمبخش 

  : تالش مسئوالن براي بررسي علل و چگونگي فوت زهرا كاظمي شامل سه اقدام مهم بود

  تحقيقات و گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري •
  تحقيقات و گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي •
   زهرا كاظمي"قتل شبه عمد"مدي به اتهام محاكمه و تبرئه رضا اح •
  

   تحقيقات و گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري-الف

هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد  پس از فوت زهرا كاظمي، محمد حسين خوشوقت، مديركل مطبوعات و رسانه
 روز بعد، رئيس 17.استاي منتشر كرد و اظهار داشت كه خانم كاظمي به علت سكته مغزي فوت كرده   بيانيه،اسالمي

هاي كليدي   كه گويا متقاعد نشده بود، دستور انجام تحقيقات توسط هيئتي متشكل از نمايندگان وزارتخانه،جمهور خاتمي
 از آنها خواسته شد 18.دولت، شامل وزارت دادگستري، اطالعات و امنيت، فرهنگ و ارشاد اسالمي، و كشور را صادر نمود

و نتيجه كار خود را به رئيس جمهور و افكار عمومي گزارش  نموده ابهامات پرونده را روشنكه چگونگي فوت و نيز 
  19.نمايند

هيئت ويژه رئيس جمهوري، از طريق يك سري نشست با پرسنل پزشكي، اطالعاتي، امنيتي، انتظامي و قضايي و نيز 
رادي كه به نوعي با خانم كاظمي در تماس بوده مأمورين، بازجوها و كليه اف"بررسي اسناد و مدارك موجود و مصاحبه با 

به تمام ارگانهاي دولتي كه خانم كاظمي در . آوري اطالعات پرداخت به جمع 20"اند و يا حركات وي را تحت نظر داشته
  : به جزئيات زير بپردازند"جداگانه و مستقل"سر برده بود دستور داده شد كه در گزارشي  بازداشت آنها به

ازجو و ساير ب رخ داده در طول نگهداري مشاراليها اعم از رفتارها و روحيات وي، رفتار قاضي،وقايع "
  21".محلهاي نگهداري او مأمورين مراقب، اظهارات شفاهي و كتبي وي، نحوه رفتار مأموران و

                                                 
مدير كل ارشاد در مقابل " عنوان كه با "ياس نو"هاي خارجي به سردبير روزنامه  طبوعات و رسانه محمد حسين خوشوقت، مديركل م سرگشاده نامه. رك 17

  آقاينامه : به بعداز اين[ 3 و 2. صص) 1382(رويداد .  چاپ شد"آنچه در مالقات خوشوقت و مرتضوي رخ داد: دروغ سازيهاي دادستان تهران ايستاد
  .2بخش چهارم، قسمت ب، بند . ركختم شد، اين نامه  از حوادثي كه به انتشار ات بيشتراي اطالع همچنين بر).6  پيوست شماره] ( خوشوقت

، وزير كشور )علي يونسي(، وزير اطالعات )اسماعيل شوشتري(، وزير دادگستري )احمد مسجد جامعي(ر فرهنگ و ارشاد اسالمي ياز وزدر ابتدا   اين هيئت 18
د بپيونددعوت شد كه به اين هيئت ) مسعود پزشكيان(بعداً از وزير بهداشت و آموزش پزشكي . ن آنها تشكيل شده بودو معاونا) عبدالواحد موسوي الري(
 رئيس  كند كه تركيب هيئت ويژه  استدالل مي،عبدالكريم الهيجيي، كيل حقوق بشر ايرانو). 2 .ص، 1زيرنويس . رك ،گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري(

   : شده باشدطرفانه تحقيقات بيانجام  از جمهوري ممكن است مانع
سه تن از چهارعضو اين . دانستيم ت تحقيق است، نميئتي مستقل و غيرجانبدار، كه پيش شرط گماردن يك هيئت را هيئهم اين هي

ين ساعتهاي شان از نخست اي ت، وزراي اطالعات، دادگستري و فرهنگ و ارشاد اسالمي، كه به اعتبار مسئوليتهاي سياسي و حرفهئهي
اند نه تنها از بروز فاجعه جلوگيري نكردند كه با سكوت ممتد خود به سعيد مرتضوي متهم  بازداشت زهرا كاظمي در جريان امر بوده

هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دستور دهد  اصلي اين جنايت اجازه دادند كه كار را به جايي برساند كه به مدير كل رسانه
  .  مغزي اعالم كند رگ زهرا كاظمي را سكتهكه علت م

  1 .، ص)7پيوست شماره  (2003 جوالي 22 برابر با 1382 تير 31،  رئيس جمهوري گزارش هيئت ويژهباره عبدالكريم الهيجي دراظهارات  .رك
  1 .ص، 1زيرنويس . رك ، رئيس جمهوري گزارش هيئت ويژه 19
  2 . صهمان، 20
  2. همان، ص 21
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  22.هللا را بررسي كندا هعالوه مقرر شد كه وزير بهداشت و آموزش پزشكي، مدارك پزشكي زندان اوين و بيمارستان بقي به 

 23. گزارش نهايي آن منتشر شد1382 تير 29تحقيقات هيئت ويژه رئيس جمهوري در كمتر از يك هفته پايان يافت و در 
  :در اين گزارش، بازداشت و بازجويي خانم كاظمي به چهار مرحله كلي تقسيم شده است

 وده است؛ ساعت اول، زهرا كاظمي در بازداشت دادسرا و زندان ب21در  •

  ساعت بعد، در بازداشت واحد اطالعات نيروي انتظامي بوده است؛26در  •

  ساعت بعد از آن، در بازداشت دادسرا بوده است؛ و4در  •

 . ساعت پاياني، در بازداشت وزارت اطالعات بوده است26در  •

  :شرح زير استجزئيات بيشتر ترتيب زماني وقايع كه در گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري آمده است، به 

  ترتيب زماني حوادث در دستگيري و بازجويي زهرا كاظمي مطابق گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري

  ) ساعت در اختيار دادسرا و زندان21: (مرحله نخست
 دو قاضي، كه "با حضور" و در آنجا ه زهرا كاظمي ابتدا به نگهباني زندان برده شد.17:40 تير، ساعت 2 •

 كه دوربين و مجوز عكاسي 24دوش  مياز ايشان درخواست . دوش مي شده، از او توضيح خواسته نام آنها ذكر ن
پذيرد و تصميم  نميخانم كاظمي . و فيملهاي خود را تحويل دهد و روز بعد براي گرفتن آنها برگردد

هاي  عمداً حلقه در اين هنگام خانم كاظمي، 25. در كنار لوازمش در زندان بماند"با مسئوليت خود"گيرد  مي
  26.ندك ميفيلم دوربينش را در معرض نور قرار داده و آنها را سياه 

                                                 
قانوني  همچنين براي مستند نمودن هرچه بيشتر بررسي، قرار شد از جسد عكس و فيلم تهيه و در سوابق سازمان پزشكي"، عالوه بر اين .2 .صهمان،  22

 زهرا تقاضاي تجديدنظر. (اند بررسي نكردهو  فيلم را درخواست كنندگان تحقيقال را مطرح كرد كه چرا ؤ وكيل خانواده كاظمي اين س.همان ".نگهداري شود
  )11. صبخش اول، ، 3زيرنويس . رك ،كاظمي

در واقع هرگز منتشر نشده است؛ محسن آرمين نماينده مجلس اظهار داشت كه گزارش  شود كه بخشهايي از گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري گفته مي 23
مرتضوي بايد محاكمه شود؛ ضميمه گزارش تحقيق : ينمحسن آرم. رك. حال منتشر نشده استه ب كه تا بود "پيوستي"داراي   رئيس جمهوري هيئت ويژه

 گزارش .1. ، ص)8پيوست شماره ] (مرتضوي بايد محاكمه شود: اظهارات محسن آرمين: از اين به بعد. [رئيس جمهور درباره زهرا كاظمي منتشر نشد
 در مورد شهادت محمد حسين خوشوقت، دست كمنسور، دهد كه مقداري حذف و سا  به همين صورت نشان مي،5 .ص، 2زيرنويس . ، رككميسيون اصل نود

  : صورت گرفته استوزارت فرهنگ هاي خارجي  مدير مطبوعات و رسانه
 كميسيون و نيا 7/5/82 در جلسه مورخ ي محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمري وزي، مسجد جامعيحسب اظهارات جناب آقا"

 خوشوقت در ي آقامالقات احضار و ي ماجراي،محترم فرهنگ و ارشاد اسالموزارت  15/6/82 مستند پيوست جوابيه مورخ ريتصو
 ما بين ي وزارت مزبور في خارجيها رسانه  كل مطبوعات وري خوشوقت مدي تهران و آنچه كه بر اساس اظهارات آقاي عموميدادستان

 با امضاء پنج نفر از ي جمهورسئيرژه ي وئت اوليه هيگزارشي  در انتها، گذشته استشاني دادستان محترم و اي مرتضويجناب آقا
 مطلب مهم ني كه در حذف اي كسانيي علت حذف و شناسا. استدهي گردحذف تيت منعكس شده بوده لكن در نهاتوزراء عضو هي

  ".ديشف واقعيت امر مشخص نماك در  راي بيشترقيتواند حقا  مي،اند نقش داشته
نامه وزارت ارشاد، دوربين و فيلمهاي خود را جهت  خواهند معرفي  از خانم زهرا كاظمي مينامبردگان" استدر توضيح اين حادثه، در گزارش ذكر شده  24

 2. ص، 1زيرنويس . رك ،رئيس جمهوري  گزارش هيئت ويژه ".زندان را ترك گويد و روز بعد براي دريافت لوازم خويش مراجعه كندبازبيني تحويل دهد و 
  .اسم هيچ كسي ذكر نشده و مرجع مورد نظر مبهم باقي مانده است،  از اين جمله در گزارشپيشبا اين حال، ).  شده است اضافهنامبردگانكيد بر أت(

  :گويد ، ميني حقوق بشر ايراوكيل ،عبد الكريم الهيجي 25
مي را از زندان بيرون ديگر اينكه مگر زندان هتل است كه اشخاص به ميل خود بخواهند در آنجا رحل اقامت افكنند؟ چرا زهرا كاظ 

هيچ كس به ميل خود . گيرد كنند؟ بازداشت يك شخص تنها در صورت ارتكاب جرم و آن هم به دستور قاضي صورت مي نمي
 نگاه " نگهباني زندان"گذاريم، چرا او را درهمان اتاق  حال فرض را بر استنكاف زهرا كاظمي مي. تواند در زندان باقي بماند نمي
  كنند؟   مي"240 بند " ساعت بازجويي وي را روانه 3كار بازبيني دوربين پايان پذيرد و پس از دارند تا  نمي

  .1. ص، 18زيرنويس . ركگزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري، باره  عبدالكريم الهيجي دراظهارات
دست  عكسها بهبود است، و نخواسته بوده  آنها عكس گرفته شدگان مصاحبه كرده و از كه زهرا كاظمي با خانواده بازداشتاند  بر اين باور بودهشاهدان  26

  .اعضاي سرويسهاي اطالعاتي بيفتد
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 زندان اوين فرستاده 240 به بند "تحت نظر"عنوان  خانم كاظمي با يكي از مأموران زندان به. 20:30ساعت  •
 .شود مي

ن قوه قضاييه  ساعت توسط مأمورا4خانم كاظمي نزديك . 2:30 تا ساعت 22:25ساعت ، 1382 تير 3 •
مورد ]) سعيد مرتضوي[طور دادستان كل تهران   كه نام او ذكر نشده و همين27يك معاون دادستان(

 28.ماند مي باقي 240 دقيقه صبح روز بعد در بند 10:30خانم كاظمي تا ساعت . گيرد ميبازجويي قرار 

 .شود مي زندان اوين منتقل  و خانم كاظمي به بند نسوان29شود مي قرار بازداشت صادر .10:30ساعت  •

  )  ساعت در اختيار نيروي انتظامي26( مرحله دوم

منظور گردآوري سوابق  ادامه تحقيقات و به" جهت "با اخذ دستور قضايي" خانم كاظمي .14:30ساعت  •
 .شود مي، وابسته به اطالعات نيروي انتظامي منتقل 110 به بند نسوان، مقر "كيفري

رود تا با او صحبت  ميبه سلول خانم كاظمي است  كه نام او ذكر نشده "110ر مسئول مق". 18:45ساعت  •
  .مشخص نيست كه اين مالقات چه مدت طول كشيده است. كند

 دقيقه آنجا را 10 از پس  وشوند ميبازجوياني كه هويت آنها مشخص نيست وارد سلول وي . 22ساعت  •
 . كنند  ميترك

. شود ميي، تحت مراقبت، به محل ديگري در زندان اوين منتقل خانم كاظم. 16:40، ساعت1382 تير 4 •
، شروع به فرياد شنود ميهنگامي كه خانم كاظمي صداي بازجويي را كه براي سؤال كردن از او آمده بود 

 .كند ميزدن و فحاشي 

  )  ساعت در اختيار دادسرا4(مرحله سوم 

يك نماينده وزارت اطالعات او را به بند . شود ميده خانم كاظمي در اختيار دادسرا قرار دا. 17:20ساعت  •
 .ماند مي آنجا 21:30وي تا ساعت . كند مي منتقل 240

                                                 
 كه متن كامل "زهرا كاظمي از زبان محسن آرمينو قتل شرح ماجراي شكنجه ". رك.  مشخص شد كه اين فرد قاضي ارجمند بوده استهابعدها در گزارش 27

شماره پيوست ] (متن كامل نطق محسن آرمين در مجلس: از اين به بعد[، 2003 اوت 30 برابر با 1382ور  شهري8ميهن، . استنطق محسن آرمين در مجلس 
  .12. ص، 3زيرنويس . رك ، تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي و؛6. ، ص)9
 از طً تنها چند ساعت قبل از آن، ظاهراً فقكنند كه چرا زهرا كاظمي تحت نظارت و بازجويي شديد قرار گرفته با اينكه،  اين سؤال را مطرح مينظران صاحب 28

  :عبدالكريم الهيجي خاطرنشان كرد. او خواسته شد كه دوربينش را جهت بازرسي بگذارد و صبح روز بعد آن را پس بگيرد
ت كند و بازجويي از كسي كه بر خالف نظر دو قاضي خود خواسته است كه در بازداش چرا در فاصله دو ساعت همه چيز تغيير مي
روند و سعيد مرتضوي و معاونش تا ساعت   شب به سراغ او مي10:30كند كه در ساعت  بماند، به قدري ضرورت و فوريت پيدا مي

گونه پيشينه كيفري نبوده و حداكثر تخلفي كه ممكن است از ناحيه وي  اند؟ فردي كه داراي هيچ كرده  صبح از او بازجويي مي2:30
هاي شب دادستان تهران و  اي خارجي زندان اوين عكس گرفته، متهم به ارتكاب چه جنايتي است كه نيمهكه از نم سر زده باشد اينست

هم دادستاني كه در دوران تصدي نه چندان درازش در  معاونش در زندان اوين به مدت چهار ساعت او را به بازجويي بكشند؟ آن
 . سازي دارد جاسوس منصب قضا، تخصص در

  .1. ص، 18زيرنويس . ركگزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري، باره  الهيجي دربدالكريماظهارات ع
بدون ذكر نام ( "12شعبه  بازپرس" ذكر شده است كه اين قرار بازداشت از سوي )2. ص، 1زيرنويس . رك (در گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري 29

، شعبه 7منطقه (عنوان بازپرس دادسراي عمومي  هويت اين فرد به) 17. ، ص3 زيرنويس. رك (در تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي. صادر شده است )بازپرس
  .نژاد مشخص شده است  اسم طباطباييبه) 12
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  ) ساعت در اختيار وزارت اطالعات26(مرحله چهارم 

 مورد 22:15 تا 21:45از . گيرد ميكاظمي تحت نظر كارشناسان وزارت اطالعات قرار  خانم. 21:40ساعت  •
 .شود مي بازگردانده "براي استراحت به بند"و سپس بازجويي قرار گرفته 

 .ماند ميوي در سلول خود در بند نسوان باقي .  تير5 صبح روز 10 تا 22:30، ساعت 1382 تير 4 •

از "گيرد اما بنا به گزارشها  ميخانم كاظمي مورد بازجويي بيشتري قرار . 14 تا 10، ساعت 1382 تير 5 •
  ".دارد اين پرسشها هيچ ارتباطي با حرفه وي ندارد رفته و اظهار ميپاسخ به پرسشهاي مأمورين طفره 

 .ماند مي در آنجا 15:30شود و تا ساعت  ميخانم كاظمي به سلولش برگردانده . 14ساعت  •

  .يابد ميادامه  16:30 ساعت مجدداًً آغاز و تابازجويي . 15:30ساعت  •

 كه حال دهد مي و تشخيص هد معاينه قرار دادپزشك وزارت اطالعات خانم كاظمي را مور. 16:30ساعت  •
حالي و  خانم كاظمي تنها از بي. خوبي پاسخ دهد  به سؤاالت پزشكي بهتواند ميعمومي او خوب است و 

 و مقداري دارو مصرف هداكند كه به اعتصاب غذا پايان د ميپزشك به او توصيه . ضعف شكايت داشت
  .كند

در اين . شود ميظمي جهت بازجويي بيشتر به اتاق بازجويي برگردانده خانم كا.  بعدازظهر19 تا 17ساعت  •
زنند تا به او آب  ميشوند كه وي حالت عادي ندارد، از اين رو پرستاري را صدا  ميهنگام بازجويان متوجه 

 . قند بدهد

مي كه خانم كاظكند ميو عنوان گيرد  مييكي از نگهبانان زندان با مسئول خود تماس . 20:40ساعت  •
خانم كاظمي از ضعف شكايت . آيد تا او را ببيند يك پرستار بند امنيتي از بهداري به بند مي. حال است بي

حالي،   بي–شود از ناراحتي شديد  ميخوابد و به محض اينكه بيدار  ميوي سپس به مدت ده دقيقه . دارد
كند كه خون در آن  مي و استفراغ آيد ميدر اين فاصله، از بيني او خون . كند ميتهوع، و سردرد شكايت 

 .برند ميدار به بهداري اوين  مقامات او را با صندلي چرخ. شود  ميمشاهده 

هللا االعظم ا هگيرند خانم كاظمي را به بيمارستان نظامي بقي مي مقامات زندان اوين تصميم .23:30ساعت  •
 . منتقل كنند

 همراه سه نگهبان، در اتاق اورژانس بيمارستان زهرا كاظمي به.  دقيقه بامداد20، ساعت 1382 تير 6 •
  30.شود مياي پذيرفته   روده– يا مشكل معدي "ناراحتي گوارشي"دليل  هللا االعظم بها هنظامي بقي

 . يابد ميخانم كاظمي پس از مرگ مغزي به بخش مراقبتهاي ويژه انتقال . 13:30ساعت  •

 .كند ميزهرا كاظمي فوت . 1382 تير 19 •

                                                 
دهد، زهرا كاظمي جراحتهاي زيادي داشته است كه در اين تشخيص پزشكي  طور كه شواهد پزشكي نشان مي  همان.داليل اين تشخيص اوليه مبهم است 30

  )2 و 1. ، صص4زيرنويس . رك ،زارش پزشكي دكتر شهرام اعظمگ. (منعكس نشده است
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اي  ضربهبه علت ن است كه مرگ زهرا كاظمي آكه شواهد پزشكي حاكي از داد يژه رئيس جمهوري تشخيص هيئت و
 و عوارض آن بر اثر يشكستگي جمجمه، خونريزي مغز" تر، دقيقبه عبارت . استبوده كه به جمجمه او وارد شده بوده 

 كه با توجه به گرفت جمهوري نتيجه هيئت ويژه رئيس 31".جسم سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت اصابت
  : ديدگي جمجمه، دو فرضيه قابل طرح است گزارشهاي پزشكي در مورد زمان ضرب

  ساعت پيش از آن بوده؛ يا24زمان ضرب ديدگي جمجمه پنجم تيرماه و حداكثر  •

 . ساعت پيش از آن بوده است12زمان ضرب ديدگي جمجمه پنجم تيرماه و حداكثر  •

هاي زماني فوق با نامبرده  تمامي كساني كه در محدوده"كه  رسيدئت ويژه رئيس جمهوري به اين نتيجه بر اين اساس، هي
 همچنين، هيئت ويژه رئيس جمهوري 32". شناسايي شوند و مورد تحقيق قرار گيرنداند هدر ارتباط بود] زهرا كاظمي[

  : نمودپيشنهادهاي زير را ارائه 

منظور شناسايي مسئول يا مسئوالن اصلي  ه و تعيين بازپرس ويژه و مستقل بهارجاع پرونده به قوه قضايي. الف
  33حادثه؛

  ساني سريع به افكار عمومي؛ر اطالع. ب
ويژه خبرنگاران در مدت  ي مناسب براي ارتقاي كيفيت نگهداري متهمان، بهيها كارگيري شيوه تدوين و به. ج

   34.بازداشت
                                                 

  .3.  ص،1زيرنويس . ، ركهيئت ويژه رئيس جمهوريگزارش  31
و واگذاري مجدد همان كاري كه هيئت براي انجام آن تشكيل شده بود، مهم دليل پنهان كردن آشكار اطالعات   ناظران با انتقاد از هيئت به.3. همان، ص 32

   :ردند كهخاطرنشان ك
هاي زماني فوق از زهرا كاظمي   تمامي كساني كه در محدوده"كنند و نه از   تحقيق مينشت تحقيق نه از دادستان تهران و معاوئهي

  ." شناسايي شوند و مورد تحقيق قرار گيرند"كنند كه اين افراد بايستي   و بدين بسنده مي"اند بازجويي كرده
  .2.  ص،18زيرنويس .  ركره گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري،عبدالكريم الهيجي دربااظهارات 

 تحقيق و پيگيري را به خود مرتضوي نخستيه يها، رئيس قوه قضا بنا بر گزارش رسانه. 4.  ص،1زيرنويس . ، ركهيئت ويژه رئيس جمهوريگزارش  33
  : ارش داد گزيا قاله م در2003 ژوئيه 21  برابر با1382 تير 30  بي بي سي در.واگذار كرد

انتصاب مرتضوي يك روز بعد از اين .  ساله را برعهده خواهد داشت54سعيد مرتضوي رياست تحقيقات در مورد مرگ خانم كاظمي 
انتصاب ...  خواستار استعفاي وي شدند... ناتواني او در محافظت از خانم كاظمي به خاطر... صورت گرفت كه نمايندگان مجلس 

ناكام بودن  صورت گرفت كه رئيس جهور خاتمي بعد از  زمانييه،ي محمود شاهرودي، رئيس قوه قضااهللا مرتضوي از سوي آيت
  .خواسته بود تا جزئيات پرونده را روشن كنديشان از اخانم كاظمي چگونگي و علت فوت  زمينه درتحقيقات دولت 

  ،2003 ژوئيه 21 برابر با 1382ير  ت30، بي بي سي آنالين، "كند دادستان تهران درباره مرگ خبرنگار تحقيق مي"
 [BBC News online, Tehran prosecutor investigates journalist’s death]   

رسد  نظر مي در حالي كه به ]1385 ارديبهشت 6: سترسيتاريخ د [stm.3085225/east_middle/hi/2/-/fr/pr/go/uk.co.bbc.news://http. رك
همچنين . دشنصرف م اين نقش  ايفاياز بر او  افزايش فشارپس از مرتضوي تنها شود كه مي گفته تحقيقات در نهايت به اشخاص ديگري محول شد،كه انجام 

 توسط يك گروه سه نفره هرا كاظميمرگ زباره  درتحقيقاتيره تالش توضيح دربا( 5.  ص،3زيرنويس . ، ركتقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمينگاه كنيد به 
  . )كه رئيس قوه قضاييه تعيين كرده بود

هيئت به  كه اين "اتظمالح" قسمتبا توجه به حقيقات بيشتر در مورد مرگ زهرا كاظمي  انجام تبا اين حال، تقاضاي هيئت ويژه رئيس جمهوري جهت 34
  ) :فاكتورهايي براي تخفيف دادن استموارد  هيئت بر اين باور بوده كه اين ظاهراً(شود  ده است تضعيف ميفهرست كرگيري گزارش خود  نتيجههنگام 
 .آشاميده است  ورزيده و فقط آب ميي بازداشت تا آخر، از خوردن غذا امتناع ميكاظمي از ابتداخانم  - 1
  .رفته است ه هرگونه پاسخ شفاف طفره ميئداده و از ارا ط مي نامربوي پاسخها،االتؤ در مراحل مختلف بازداشت، به سيو  - 2
 .گيرد مي اش قرار شود و در بيمارستان در اختيار خانواده ميآزاد  يبا قيد وثيقه پنج ميليون تومان  پروندهي قاضياز سو 15/4/82در تاريخ  - 3
 .ييد شده استأهر سه نهاد ذيربط ت ي، جسورانه و پرخاشگرانه او در مدت بازداشت از سوي غيرطبيعيرفتارها - 4
 يدر بازداشتگاه، ناراحت موران مراقب او در شب اول اقامتأ مي تنبيهي به خاطر برخوردهاي كه در اختيار ناجا بوده است، جز اظهار ناراحتينگام ه- 5

  . گزارش نشده استيديگر
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    نود قانون اساسي مجلس شوراي اسالميتحقيقات و گزارش كميسيون اصل -ب

اندكي پس از انتشار گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري، بررسي ديگري درباره مرگ زهرا كاظمي، بر اساس اصل نود 
 36.شد ، آغاز د كن ميگانه   عليه قواي سه35در مورد شكايات افرادبه تحقيق و تهيه گزارش ملزم را قانون اساسي، كه مجلس 

 و در مدت چند ماه و از طريق 37 به رياست حسين انصاري راد، نماينده مجلس، آغاز شد1382 تير 9قات در اين تحقي
  . آوري گرديد عالزم  جمنشستهايي با مقامات دولتي، اسناد و مدارك 

   

 هاي كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي يافته

 اين گزارش فهرستي از قوانين متعددي كه در جريان دستگيري و در.  منتشر شد1382گزارش كميسيون در آبان 
 ويژه  كميسيون اقدامات سعيد مرتضوي، دادستان كل تهران، و به38.ه شدئبازداشت زهرا كاظمي نقض شده بودند، ارا

 نتقاد قرارشديداً مورد ارا مداخله در تحقيقات رسمي و پنهان كردن حقايق مرگ زهرا كاظمي  ايشان در آشكار اقدامات
  . داد

                                                                                                                                                              
در "كند كه  خاطرنشان مي) 1. در ص( رش هيئت ويژه رئيس جمهوري، گزا نحوبه همين. 4.  ص،1زيرنويس . ، ركگزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري

توضيحي كه رابطه آن با پرونده مبهم است و احتماالً تنها با هدف توصيف خانم  (".از او جدا شد ... با همسرش اختالف پيدا كرد و )كاظمي زهرا(فرانسه 
عنوان  در حالي كه ممكن است توصيف هيئت ويژه رئيس جمهوري از زهرا كاظمي به.)  بوده ذكر شده استطلب همشاجرعنوان شخصي كه ذاتاً  كاظمي به

شده است، چنين  با او  و علت بدرفتاري سببخود اورفتار  كه  مطلباي القاي اينبرفردي كه در طول مدت بازداشت تمايلي به همكاري نداشته، تالشي 
   .نادرست است) داده خواهد شد توضيح 2 پنجم، قسمت ب، بند  در بخش كه(شدگان   با بازداشترفتارالمللي براي  بيندستورالعملهاي استداللي بر اساس 

تقاضاي ، نگاه كنيد به  مورد اختالف است- جسد خانم كاظمي در بيمارستان به خانواده كاظمي برگردانده شد - 3 كه مالحظه شماره  كنيدهمچنين توجه
ند، بدون ردجسد زهرا كاظمي ك به دفن سريع "مجبور" در آن ذكر شده كه مادر خانم كاظمي را  كه (11. ص، 3زيرنويس . ، رك خانواده كاظميتجديدنظر

اين "كند كه  عبدالكريم الهيجي چنين استدالل مي.) آنكه به پزشكاني كه از سوي خانواده كاظمي انتخاب شده بودند فرصت داده شود كه او را معاينه كنند
باره عبدالكريم الهيجي دراظهارات . "موريت، و نه تحقيق خويشأت در انجام مئگري است بر جانبداري و عدم استقالل اين هيدروغ وقيحانه هم دليل دي

   .2. ص، 18زيرنويس . ركگزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري، 
كه در گزارش واحد اطالعات نيروي انتظامي  مبهم است، در تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي گزارش شده است 5در حالي كه جزئيات دقيق درباره مالحظه 

ذكر شده كه خانم كاظمي از بدرفتاري، ضرب و شتم و تجاوز در مدتي كه در زندان اوين بوده است شكايت داشته و يك گزارش ضرب و شتم و تجاوز براي 
  ) 21. ص، 3زيرنويس . رك ،تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي(او آماده شده است 

  :د كهده مي توضيح 1 .ص، 2زيرنويس . ، رك اصل نودن كميسيو گزارش35
، مادر خانم زهرا كاظمي واصل گرديد كه ملتمسانه در خصوص وضعيت دخترش يشكواييه خانم عزت ابراهيم 18/4/82در تاريخ "

نده ماندنش وجود  به زيباشد و اميد  ميي در حالت اغماء بسترهللا هبقي و تصريح داشت كه فرزندش در بيمارستان خواست كمك مي
   ".ندارد

  :سازد كه اصل نود قانون اساسي مقرر مي 36
 ي اسالمي به مجلس شوراتواند شكايت خود را كتباً يه داشته باشد، ميي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضايهر كس شكايت

ه ي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضايد دهد و در مواري كند و پاسخ كافيمجلس موظف است به اين شكايات رسيدگ. عرضه كند
 كه مربوط به عموم باشد به ي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعالم نمايد و در موردي و پاسخ كافيمربوط است رسيدگ
  .اطالع عامه برساند

  :واست كميسيون اصل نود براي اطالعات پاسخ دهندند كه مقامات موظف هستند به درخك مياصل نود تصريح قانون نحوه اجراي  دومماده  همچنين،
 با آنها مكاتبه نمايد و آنها  دعوت يا مستقيماً)گانه سهاي قو(ولين مذكور ئ از مسيتواند جهت كسب اطالعات كاف اين كميسيون مي

ح موظف است خارج  دادگاه صال، توسط كميسيون واعالم آنيدر صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگوي. مكلف به اجابت هستند
 و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره ماده واحده مصوب را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعالم ياز نوبت رسيدگ

  .نمايد
  .3. ص، 2زيرنويس . رك ، اصل نود كميسيونگزارش

   كنيد به ه مجلس، نگا آن در دوره ششميبراي توضيح بيشتر درباره كميسيون اصل نود قانون اساسي و اعضا 37
=comission_z&30=comission_x&C%2C%2D%3=dore_z&200=dore_x?asp.memberlist/pro/ir.majlis.member://http
C%2C%2D%3) 1385  خرداد2: دسترسياريخ ت(  
همچنين براي توضيح بيشتر از قوانين جمهوري اسالمي كه در دستگيري و بازداشت زهرا كاظمي نقض . 2زيرنويس . ، رك اصل نودكميسيونگزارش  38
  .21-13. ص ص، بخش دوم،3زيرنويس .  تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك، نگاه كنيد بهندشد
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  غيرقانوني بودن دستگيري زهرا كاظمي بر اساس قوانين ايران . 1

، اما ه استكميسيون اصل نود تأكيد كرد كه اگرچه خانم كاظمي مجاز به عكس گرفتن از ديوار زندان اوين نبود
و بازداشت خانم كاظمي، نظر كميسيون، دستگيري   به39.صورت قانوني مجوز عكاسي در ايران را دريافت كرده بود به

  و احتماالً نقض محدوده مجوز"عكسبرداري ممنوع" يعني ناديده گرفتن عالئم ،خطاي اودر برابر العملي نامناسب  عكس
  : كميسيون اظهار داشت40. بوده است،اش عكاسي

ه كه تعريف شده مجرمان] ي[عناوين از مقام قضايي دادستان عمومي تهران بعيد است كه بدون توجه به"
به تفصيل در قوانين جزايي احصاء شده است عكسبرداري از ديوار اوين را جرم تلقي نمايند و يا شخصي 

 41."را بدين استناد مستحق بازداشت و يا صدور قرار تأمين ديگري بدانند

  :اساس بوده است  كميسيون تأكيد كرد كه اتهام جاسوسي عليه خانم كاظمي بي

برده كه به هدايت خانم كاظمي به زندان اوين تعبير شده است، بدون داليل قطعاً دستگيري اوليه نام
عنوان مرجع قانوني در كشف جرايمي  كافي در توجه اتهام جاسوسي بوده است، نظر وزارت اطالعات به

دهنده اين واقعيت است كه مدارك و  خوبي نشان  مبني بر آزاد كردن خانم كاظمي به42مثل جاسوسي
  . 43راي توجه چنين اتهامي اساساً وجود نداشته استداليل كافي ب

 الزم براي نيازهاي پيشكه است تخلف زهرا كاظمي به اين معني الزم براي اثبات دارك اسناد و معالوه بر اين، فقدان 
  : اد كميسيون توضيح د".توان اين بازداشت را غيرقانوني خواند مي" بنابراين ه است،وجود نداشتصدور قرار بازداشت 

 و 32مواد  . نيز در مورد متهمه رعايت نشده است44 قانون اساسي39پس از بازداشت وي موازين اصل 
براي جايز بودن و يا  28/5/78 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب 134 و 35

ائن، امارات و الزامي بودن صدور قرار بازداشت شرايطي را ذكر كرده است كه در هر صورت وجود قر
باشد، در حالي كه با توجه به  داليل قانوني در توجه اتهام، فرض اوليه براي صدور چنين قرار تأميني مي

مخالفت وزارت اطالعات در دستگيري و ادامه بازداشت خانم كاظمي، تنها مدرك متصور، فيلم موجود 

                                                 
  .3 . ص،2زيرنويس . ، ركل نود اص كميسيونگزارش 39
خانم كاظمي  پرس، هدف از فعاليت  كمرا)معرفي نامه(ي در معرف" ذكر شده است كه ،1 .ص، 1يرنويس ز. رك ،در گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري 40

 به نام  از يك سرباز،13. ص، 3يرنويس ز. رك ،در تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي. " در شهر تهران، قيد شده بودي روزانه مردم عاديتهيه عكس از زندگ
بيرون از زندان اوين عكس  متحصن  نقل شده است كه خانم كاظمي صرفاً از مردم،ي زندان اوين بوده كه آن روز نگهبان ورودمسلم شاهي صدرآبادي،

  .اي ممنوعه عكس گرفته است  ذكر نشده كه او از ساختمان زندان يا منطقهو اصالً – گرفت مي
  .3. ص، 2زيرنويس . رك ، اصل نود كميسيونرشگزا 41
  ).5. ، ص2زيرنويس . گزارش كميسيون اصل نود، رك (27/5/62سيس وزارت اطالعات مصوب أ قانون ت10 بند ب ماده صراحت42
هاي خارجي،  بوعات و رسانه در اين مورد بيشتر همان بود كه مديركل مطباور عامه با اين حال، .5 .ص، 2زيرنويس . رك ، اصل نود كميسيونگزارش 43

 به اين نوع مجوز دارد و بدين سان آشكار در برابر چشم مأموران از زندان اوين ي واقعاً جاسوس باشد احتياجي آيا اگر كس": محمد حسين خوشوقت گفت
ن ادعاي مرتضوي يمينه را براي ازم مدرك  همچنين معلوم نيست كه كدا.2 .ص، 17زيرنويس . رك خوشوقت،  آقاي نگاه كنيد به نامه"كند؟  مييعكسبردار

 از من ديترد( پانصد ميليون دالر اي صد ميليون و عي در مورد توزي و آن بررسداشتند  هميگري وظيفه دي خانم عالوه بر جاسوسني ا": فراهم كرده است كه
ت به كميسيون قشهادت خوشو (" خير؟اياند  ردهك عمل فشاني به وظاناني نظام، تا بينند كه اي براندازيمختلف برا  به افرادكاستيپول آمر) ]خوشوقت [است

  ). ذكر شده است،1.  ص،2زيرنويس . نود، رك اصل  كميسيوناصل نود كه در گزارش
ه باشد ممنوع هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت ك": دارد  قانون اساسي مقرر مي39اصل  44

  ".و موجب مجازات است
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فيلم مورد نظر توسط خانم كاظمي در دوربين عكاسي وي بوده كه حسب اظهارات همه مسئولين ذيربط، 
توان بر اين نظر بود كه  بنابراين ميو در حضور مأمورين زندان، نور ديده و قابليت ظهور نداشته است، 

  45.صدور قرار بازداشت توسط قاضي محترم مستقر در زندان اوين موجه نبوده

 وليه زهرا كاظمي، آزاد كردن خانم كاظمي دركميسيون خاطرنشان كرد كه مدرك ديگر غيرقانوني بودن قرار بازداشت ا
بيان كميسيون ). برده است سر مي كه زهرا كاظمي در اغماء بههنگامي . ( با قيد وثيقه پنج ميليون توماني است1382 تير 15
  : امراين  كهشتدا

 ينه بدون رعايت موازين قانويكننده اين نكته است كه صدور قرار بازداشت اول خوبي اثبات به... 
...  بوده و صادركننده آن به استناد ماده مزبور 1375 مصوب ي قانون مجازات اسالم575موضوع ماده 

  46.باشد مي... ب يقابل تعق
كننده  بايستي تضمين ميخود  حضور قضاتي در زندان اوين كه رغم اين تخلفات علي كه خاطرنشان كرد كميسيون سرانجام،

  :ند روي داده استاجراي درست اصول آيين دادرسي باش
 خانم يه موجبات آزادي اوليهايتوانستند با توجه به بازجوي  در زندان اوين حضور داشتند و مييقضات

 47.ن مناسب را فراهم آورنديكاظمي و يا صدور قرار تأم

 ضيح تو2ب، بند قسمت پنجم، بخش پرسشهاي ديگر در مورد قانوني بودن دستگيري و بازداشت خانم زهرا كاظمي در 
  .داده خواهد شد

   تحقيقات در زمينه مرگ زهرا كاظميامردخالت در . 2

هاي  دليل عدم همكاري در زمينه انجام تحقيقات و نيز عدم حضور در جلسه كميسيون اصل نود از دادستان مرتضوي به
 آقاي مرتضوي اراتاظهكميسيون . تحقيقاتي كميسيون پس از درخواست از او براي شركت در آنها، شديداً انتقاد كرد

  :  خواند و خاطرنشان كرد كه"انگيز شگفت"  ،"الزام قانوني به شركت در جلسات كميسيون اصل نود ندارد" مبني بر اينكه

اگر آقاي مرتضوي مرور كوتاهي به قوانين موضوعه در خصوص حدود اختيارات كميسيون مصوب 
شدند و  مرتكب اين اشتباه بزرگ نميكردند هرگز با چنين صراحتي  مجلس شوراي اسالمي مي

   48.كردند كميسيون را متهم به عدم اطالع از قوانين نمي
                                                 

دادرسي آيين كند كه در حالي كه قانون  وكيل خانواده كاظمي استدالل مي). كيد شده استأت (5.  ص،2زيرنويس .  رك، اصل نود كميسيونگزارش 45
هايي را صادر  قرارتوان چنين  تنها درصورتي مي كه كند ميتأكيد دادرسي كيفري آيين ن قانو 37ماده دهد،  داشت موقت را ميكيفري اجازه صدور قرار باز

 ملزوماتي كه به –در متن قرار بازداشت ذكر شود روشن و واضح طور  كرد كه اساس قانوني مناسب داشته باشند و اينكه دستگيري و حق اعتراض مظنون به
گونه كه در تقاضاي تجديدنظر زهرا  آن(ه افسران پليس خارج زندان كند كه با توجه به ديدگا عالوه، وكيل خانواده كاظمي استدالل مي به. آنها عمل نشد

مبني بر )  ذكر شده است3 و 2.ص ص، قانون اساسي اصل نود كميسيونگزارشگونه كه در  آن(و وزارت اطالعات )  ذكر شده است14-13. ص ص،كاظمي
توان چنين  ميه دستگيري از سوي خانم كاظمي در مدارك دستگيري، طور عدم ذكر هر نوع اعتراض ب اينكه خانم كاظمي هيچ تهديدي نبوده، و همين

  .14-13. ص ص،تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي.  غيرقانوني بوده استمطابق با آيين دادرسيكه صدور قرار بازداشت كرد گيري  نتيجه
   5. ص، 2زيرنويس . رك،  اصل نود كميسيونگزارش 46
  4.  ص همان،47
و نيروي انتظامي نيز به ) كه خانم كاظمي تحت درمان قرار گرفت( االعظم هللا هبقيكميسيون اصل نود متذكر شد كه بيمارستان نظامي گزارش . 3.ص همان، 48

  .نددرخواست اطالعات توسط كميسيون پاسخ نداد
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تالش ايشان براي .  كميسيون اصل نود نبوداتبه عدم حضور در جلسكارشكني آقاي مرتضوي در روند تحقيقات، منحصر 
تن يا تغيير دادن شهادت قبلي خود از جلوگيري از انجام تحقيقات، جعل كردن مدارك و وادار كردن شهود به پس گرف

ساير دخالت مبني بر  كميسيون اصل نود همچنين مداركي 49.جمله مواردي است كه كميسيون از آنها پرده برداشت
  . كه نامشان ذكر نشده استدست آورد به تحقيقاتروند مسئوالن در مقامات و 

هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد  همدير كل مطبوعات و رسان(قاضي مرتضوي، محمد حسين خوشوقت  •
را تحت فشار قرار داد تا شهادت دروغ بدهد و تهديد كرد كه پاي او را در اتهام جاسوسي عليه ) اسالمي

  50.كاظمي به ميان خواهد كشيد

 كه در آن ايشان اظهار داشته كه بر) 1382 تير 19مورخ (اي از آقاي مرتضوي دريافت كرد  كميسيون اصل نود نامه
هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، خانم  اساس گزارش محمد حسين خوشوقت، مدير كل مطبوعات و رسانه

بدون كسب مجوز از "، "بيگانه] جاسوسي[تهيه گزارش و عكس براي يكي از سازمانهاي اطالعاتي "در حال كاظمي 
ي مرتضوي خاطرنشان شده كه آقاي خوشوقت در نامه آقا.  بوده است51"وزارت اطالعات و رعايت تشريفات قانوني

  52".مطابق تقاضاي كتبي پيوست پرونده، از دادسرا تقاضاي ممانعت از فعاليت نامبرده را نموده است"
عنوان  كه آقاي مرتضوي به آن به-اين گزارش در رابطه با گزارش مذكور به اين نتيجه رسيد كه  كميسيون در حالي كه

در نشستي با .  تهديد آقاي خوشوقت توسط آقاي مرتضوي بوده استنتيجه در حقيقت - مدرك استناد كرده بود
  :نمايندگان كميسيون، آقاي خوشوقت شهادت داد كه

چهارشنبه صبح اول وقت دفتر آقاي مرتضوي تماسي روي موبايل من داشتند كه  4/4/82در تاريخ ...  
بالفاصله تماس گرفتم ايشان به من گفتند كه من ... خواستند من با آقاي مرتضوي تماس فوري بگيرم 

يك خبرنگار جاسوس گرفتيم در حال جاسوسي و متوجه شديم كه شما در واقع مجوز فعاليت به ايشان 
  53دهيد؟ ايد، شما چرا به جاسوسها مجوز كار مي داده

انم زهرا كاظمي توسط دفتر دليل صدور مجوز عكاسي براي خ از قرار معلوم آقاي مرتضوي، آقاي خوشوقت را صرفاً به
  :آقاي مرتضوي تأكيد كرد كه. ايشان، تهديد به مشاركت در اتهام جاسوسي عليه زهرا كاظمي كرد

اين همين خانم كاظمي هست ايشان جاسوس است و اعتراف به جاسوسي كرده، اعتراف كرده كه 
مي كه مرتكب شده اگر به هر حال شما كمك كرديد به ايشان براي اين جر .وصل به سرويس هست

 بيايد در ارتباط بوده و اين اقدام مجرمانه 54ايشان اعتراف بكند كه با شما قبل از اينكه از عراق به ايران
 55كنيد؟ را با همكاري شما انجام داده با او همدست بوديد چه كار مي

                                                 
  3.  صهمان، 49
ارائه  مرتضوي او را وادار به جعل مدارك كرده است   كه در آنيا  جلسه مورد جزئيات بيشتري را درياس نو مدير مسئول خوشوقت به  آقاينامه سرگشاده 50
  )3 و 2. ص ص،17زيرنويس . ، ركخوشوقتآقاي نامه . (دهد مي

  1. ص، 2زيرنويس . رك ، اصل نود كميسيونگزارش 51
  .1. همان، ص 52
  .1. ، صهمان 53
  .ه عراق سفر كرده بودراي تهيه گزارش ب ب بار كاظمي قبالً چندزهراكه قبالً ذكر شد،   چنان54
  .1. ص، 2زيرنويس . رك ، اصل نود كميسيونگزارش 55
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  :ي پاسخ داد، ظاهراً آقاي مرتضو"شما بايد اين را ثابت كنيد"در اعتراض آقاي خوشوقت كه 
اگر من بخواهم بفرستم به اوين زيردست ... اگر من بخواهم ... كشد تا بخواهد ثابت شود خيلي طول مي

اگر بخواهم وثيقه تعيين كنم . دهم رويد معلوم نيست كي بياييد بيرون و اين كار را انجام نمي بازجو مي
شما اين فرم متهم به معاونت در جرم كنم ولي  كه اآلن ساعت چهار است دير است اين كار را هم نمي

 56.جاسوسي را پر كنيد

اي كه قرار بود پس از  اش با مرتضوي در خصوص انتشار بيانيه مطبوعاتي آقاي خوشوقت همچنين درباره دومين جلسه
   :مرگ خانم كاظمي منتشر كند، نزد كميسيون شهادت داد كه

 امروز 3خواهند ساعت   و گفتند آقاي مرتضوي مي تيرماه باز دفتر ايشان به من تلفن كردند21شنبه 
رفتم و ايشان بالفاصله گفتند اين خانم فوت كرد و حاال شما اين خبر را چگونه ... حتماً شما را ببينند 

اين خانم :) ... عد آقاي مرتضوي اصرار كردند براي خبرنگاران بنويس كهب( ؟خواهيد مخابره كنيد مي
شود و آنجا  كند و به بيمارستان اعزام مي ات بوده آنجا اظهار كسالت مينزد بازجويان وزارت اطالع

آقاي مرتضوي اصرار داشت كه من بنويسم وزارت اطالعات هم ايشان . ميرد كند و مي سكته مغزي مي
به هر  ... 57و گفتند اين مطالب را از قول من ننويس و از قول خودت بنويس... كرده است  را تأييد نمي

كوتاه آمدم كه اينها را از قول يك مقام قضايي يا يك مرجع قانوني ذكر كنيم و نه از قول حال من 
ايشان به دفترشان گفتند . ... بعد از تايپ آقاي مرتضوي گفتند امضا كن و من امضا كردم... دادستان 

ي من خواستم خداحافظي كنم آقا... اين متن مصاحبه امضا شده را براي خبرگزاري فكس كنيد 
 گفتند شما باش و از اين جا نرو تا خبر كه روي خروجي ايرنا به من] زيايي[خنده زيباييمرتضوي با 

  58.رفت و براي ما فكس شد از اين جا تشريف ببريد

اهللا سيد علي  آقاي مرتضوي فشار بر آقاي خوشوقت را تنها زماني كاهش داد كه از رابطه نزديك خانوادگي ايشان با آيت
وقتي كه آقاي مرتضوي ":  با اين حال، آقاي خوشوقت خاطرنشان كرد59.اي، رهبر جمهوري اسالمي ايران، آگاه شد خامنه

صورت مكتوب آن اظهارات خالف را كردند من واقعاً شوكه شدم و وجدانم اجازه نداد سكوت كنم و مجبور شدم  به... 
  60".صورت مكتوب پاسخ بدهم به

                                                 
  .1.  همان، ص56
 من زياد است، يروزها فشار بر رواين ": عنوان منبع اطالعات شناخته نشود، زيرا به گفته خودش آقاي مرتضوي اصرار كرد كه بهخوشوقت، آقاي  به گفته 57

به بيانيه مطبوعاتي عالوه بر ديكته كردن محتويات ) 3. ، ص17زيرنويس . نامه آقاي خوشوقت، رك. ("شود بيشتر ميبا ذكر نام من در مصاحبه شما، فشار 
  :آقاي خوشوقت، آقاي خوشوقت گفتند كه آقاي دادستان

ت در وزارتي كه آقاي خوشوق [ول دفتر خود داد تا بر سربرگ وزارت ارشادئ اينجانب را به مسيپيش نويس تنظيم شده از سو"
  !تايپ شود -كه در اختيار ايشان بود -]آن كار مي كرد

 وزارت ي تهيه شد كه متعلق به معاونت مطبوعاتي كردن سربرگي و از طريق كپي مرتضوياين برگ، به ابتكار شخص آقا
   ". آن تايپ گرديده بوديارشاد بود و متن مصاحبه نخستين اينجانب رو

  .3. ص، 17زيرنويس . نامه آقاي خوشوقت، رك
   .2و 1. صص، 2زيرنويس . رك ، اصل نود كميسيونگزارش 58
، 17زيرنويس .  خوشوقت، رك آقاينگاه كنيد به نامه. ( گزارش شده كه خواهر آقاي خوشوقت، عروس رهبر انقالب استاخبار رويداددر . 1. همان، ص 59
  )4 .ص

عنوان مثال، او  اند؛ به از اين تعامالت اطالع داشتهنيز  كرد كه ديگر مقامات دولتي خوشوقت اشاره. 2. ص، 2زيرنويس . رك،  اصل نود كميسيونگزارش 60
   .قرار داشتند) هر دو مالقات( در جريان كامل ، وزارت ارشادي و تبليغاتي معاون مطبوعاتي، صحفيآقا"خاطرنشان كرد كه 
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اي را كه رسماً توسط يك مقام زندان اوين نوشته شده، به او ديكته  ضوي متن نامهآقاي مرتشود كه  ميگفته  •
هنگامي كه كميسيون .  شده است"سكته مغزي"بود كه خانم كاظمي دچار آمده در اين نامه . كرده است

  .عنوان مدرك ادعايش اشاره كرد اصل نود آقاي مرتضوي را مورد سؤال قرار داد، او به اين نامه به

اي از رئيس بازداشتگاه امنيتي زندان   خانم كاظمي، نامه"سكته مغزي"قاي مرتضوي ادعا كرد كه منبع خبر در مورد آ
  62: اما وزارت اطالعات اظهار داشت كه61. بوده است1382 تير 19اوين، مورخ 

 ،نويسد مين  تهرا7ه ي ناحي بازپرس12 كه به شعبه 6/4/82 نامه مورخ ي اوين طيتيس بازداشتگاه امنيرئ
) خانم كاظمي... (": نمايد كه   و اعالم ميندك يبراي نخستين بار به اعتصاب غذاي خانم كاظمي اشاره م

كند و   به اين نامه اعتراض ميي مرتضويآقاولي  ".برد سر مي  رگ مغز درحال كوما بهيبه علت پارگ
ايد؟   اعتصاب غذا را در نامه ذكر كردهنمايد كه شما چرا  اوين عنوان مييتيبا حضور در بازداشتگاه امن

م و ارسال يتنظ 7/4/82 به تاريخ يشوند و بر اين اساس نامه ديگر  مييو خواستار تعويض نامه ارسال
متهم زهرا ": نويسند  ميي بازپرس12 اوين خطاب به شعبه يتيس بازداشتگاه امنيدر اين نامه رئ. شود مي

مارستان يبه ب 5/4/82 اوين در مورخه ير پزشك بهدار حسب دستوي مغزيكاظمي به علت ناراحت
 بوده و حسب اعالم نظر يمارستان مذكور بستريهللا جهت درمان اعزام گرديد كه تاكنون در با هبقي

 63".برد سر مي  نموده و در حال حاضر در كوما بهيمارستان نامبرده سكته مغزي در بيپزشك معالج و

  :ر كرده استطور كه كميسيون اصل نود ذك همان

شود و همين  لذا بر اساس جوابيه وزارت اطالعات نامه دوم به دستور و هدايت آقاي مرتضوي تهيه مي
مستند نامه آقاي مرتضوي در جوابيه واصله قرار ) كه با دستور خود آقاي مرتضوي تهيه شده است(نامه 

  64!گرفته است

 هم نظريه القاء شده آقاي مرتضوي به رئيس بازداشتگاه امنيتي توان بر اين نظر بود كه مي"كميسيون اظهار داشت كه  
و هم اجابت كردن رئيس بازداشتگاه در اين خصوص غير قابل  اوين خارج از حدود اختيارات و وظايف مقام قضايي است

  65".باشد دفاع مي

  66".وقايع بندها دستكاري شده و مخدوش است" اوين و " دفتر وقايع زندان" •
                                                 

  )1382 شهريور 9 مورخمرتضوي جوابيه (. 4.  ص،2زيرنويس . ، رك اصل نود كميسيونگزارش 61
  .4. ، ص)1382 شهريور 29وزارت اطالعات مورخ  جوابيه( همان 62
  .4. ، صهمان 63
  .4. همان، ص 64
كند كه او يك گزارش   از احسان موسوي، يكي از كاركنان زندان اوين، نقل مي،19.  ص،3زيرنويس . ، رك تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي.4. ، ص همان65

 ، ادعا شده"سكته مغزي"به  كه(رد خانم كاظمي نوشت و بعد از صحبت با مرتضوي يك نسخه تغيير داده شده از آن را ارسال كرد وضعيت سالمتي در مو
  ).كرد  ميهاشار

را در تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي جزئيات شماري از تغييرات داده شده در مدارك زندان زه .2. ص، 2زيرنويس . رك ، اصل نود كميسيونگزارش 66
 در( ديگر نبوده است يها  كه يك كپي از گزارش دستگيري حاوي يك جمله اضافي در پايان بوده است، كه در كپيامركاظمي ذكر شده است، از جمله اين 

عمدتاً " و  استده؛ يك گزارش كه در مورد مهروموم كردن و بازكردن در سلول بو) شد خواهد، با جزئيات بيشتري توضيح داده2 ج، بند بخش چهارم، قسمت
 مستقر در زندان اوين، آقاي 7 دادسراي ناحيه 12مخدوش بودن امضاء بازپرس شعبه " و "مخدوش يا بعضاً بدون امضاء بوده و تاريخها دستكاري شده است

  .15 و 14. صص، "اق و جعلالح" 2بخش دوم، قسمت  ،3زيرنويس . ، رك تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي"نژاد در اوراق بازجويي خانم كاظمي طباطبايي
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  در اداي شهادت شهود دستگيري كاظمي در زندان اوين مداخله •

زهرا )  در حين آن و خشونت(دهنده وجود شهود هنگام دستگيري  دست آورد كه نشان كميسيون اصل نود مداركي به
شوند در اظهارات   نفر مي20و در حدود ] ديدند[سرباز برجك و پرسنل زندان و سربازهايي كه آنجا بودند ": كاظمي بود

اين . تا همه حرفهايشان را پس بگيرند... كنند  برند توجيه مي كنند و مي بعداً اين شهود را جمع مي...  اند وليه شهادت دادها
 67".دهند كار را مسئولين حفاظت اطالعات زندان اوين انجام مي

* * * 

ار دادستاني تهران و نهايتاً حكايت از نابساماني و آشفتگي در رفت"در مجموع، كميسيون خاطرنشان كرد كه مدارك 
گيري قاطع در  با اين حال، كميسيون از ارائه نتيجه 68".انحراف مسير واقعي پرونده در خصوص مرگ خانم كاظمي دارد

 كه تحقيقات داشتو در عوض اظهار ه  زهرا كاظمي خودداري كرد69"قتل"مورد مسئوليت كيفري هر يك از عامالن 
   70.بيشتري الزم است

 .قانون اساسي الزامي استبا كميسيون اصل نود كه مطابق روند اطالع رساني اخله در مد. 3

مطابق با اصل نود قانون اساسي، دسترسي عمومي به گزارش ،  كميسيون به مردم توسطزارشارائه گلزام با وجود ا
 ، يكي از1382 آبان 6در : شدبه اطالع عموم رسانده البته گزارش . حدوديت همراه بودكميسيون درباره كاظمي با م

                                                 
 با او برخورد  كاظميزهراشود در جريان دستگير كردن  كه ادعا مي(ي  كه محمد بخشتوجه كنيد. 2 .ص، 2زيرنويس . رك ، اصل نود كميسيونگزارش 67

  .4. ص، 3زيرنويس . رك ،ي تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظم.حفاظت اطالعات زندان اوين بوده استرئيس از قرار معلوم در آن زمان ) داشته است
. هاي ارگانهاي تحقيقاتي دولت بوده است ي براي علني كردن تمام يافته احتماالً فشار سياسي مانع.5.  ص،2زيرنويس . ، رك اصل نود كميسيونگزارش 68

 كرده بود، حاكي از اين امر است "داند نچه كه ميتهديد به چاپ تمام آ" كه در آنها وزارت اطالعات، در جواب به اتهامات عليه خود، اي يگزارشهاي مطبوعات
 نيز هست كه يالبته مطالب ديگر"سخنان افرادي مانند آقاي خوشوقت كه گفت . توافقي صورت گرفته بود] و انتخاب آنها[كه درباره حقايقي كه علني شده 

 ترين صريحاشاره به اين امر دارد كه حتي ) 3. ، ص6زيرنويس . ، ركنامه آقاي خوشوقت ("رتبه ذيربط بيان خواهم داشتيعنداالقتضا اما نزد مراجع عال
  . مقامات هم از بازگو كردن يك سري اطالعات خودداري كردند

  2. ، ص2زيرنويس . كر ، اصل نود كميسيونگزارش 69
 قانون اساسي  اصل نود كميسيونگزارش .ي انجام شدها، بعد از انتشار گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي، اقدامات پيگيري اندك  با وجود اين توصيه70

  :كند كه صراحتاً بيان مي
 مصوب راني اياسالمي  جمهوري اصل نود قانون اساسي قانون نحوه اجرا5 گزارش به استناد و صراحت تبصره ماده ني نسخه از اكي

 ارجاع به دادگاه صالح و ييه براي قضاقوه است به  نگهبان رسيدهي شورايدأيبه ت 5/9/65 خي كه در تاري اسالمي مجلس شورا25/8/65
 كه در مراحل اوليه بازداشت ي قضاتري تهران و سايعموم  به تخلفات دادستاني قضات جهت رسيدگي انتظامي نسخه به دادسراكي

 شده ادي استناد و تبصره  را كه بهها ي رسيدگجيشود تا نتا اند ارسال مي  داشتهيمرحوم خانم زهرا كاظمي دخالت و دستور غير قانون
  .برسانند  كميسيوننيخارج از نوبت خواهد بود به اطالع ا

  .6 و 5. ص، 2زيرنويس . رك ، اصل نود كميسيون گزارش
ن اساسـي در    كه كميسيون اصل نود قانو      عنوان مثال، چنان    به.  بود كه چگونه از رجوع پرونده به دادستاني تهران جلوگيري شود           اين اساسي   ن، مشكل با وجود اي  

 قابـل تعقيـب در   ، جرم و نيز تخلـف انتظـامي  لحاظ حيثيت عموميِ به...  ]بازداشت قرار[ه نندكادرص": مورد غيرقانوني بودن بازداشت زهرا كاظمي اشاره كرد    
بـه تقاضـاهاي خـانواده      . 5. ، ص 2زيرنـويس   .  گزارش كميسيون اصل نود، رك     ."باشد]مي[ قضات و سپس دادسراي عمومي تهران        انتظامي دادسراي محترم 

 يوالن اصل ئول يا مس  ئ مس يمنظور شناساي   تعيين بازپرس ويژه و مستقل به     "و توصيه هيئت ويژه رئيس جمهوري براي        (كاظمي براي تعيين يك بازپرس مستقل       
  . ظاهراً توجهي نشد) 4. ، ص1زيرنويس . ، گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري، رك"حادثه

 چنين نقـل    در تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي    . توسط دولت انجام شد   ) عالوه بر تحقيقاتي كه در باال ذكر شد       ( داخلي   ي تحقيقات گزارش شده است كه تعداد    
را به جاي وزارت اطالعات براي ) رئيس محمد بخشي( قاضي مرتضوي سعي كرد شخصي به نام آقاي محمودي، رئيس حفاظت اطالعات زندان اوين  شود كه مي

ر خصوص جزئيات قضيه بگمارد و اين تحقيقات را از دستان وزارت اطالعات خارج كند؛ حركتي كه براي انجام آن، قاضي مرتـضوي صـالحيت                         تحقيقات د 
همچنين در تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي به اين نكته         . 5-3. ، ص 4-1، بخش اول، قسمت     3نويس  زير. تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك    . نداشتقضايي  

شود كـه      قضاييه در بازرسي كل كشور تشكيل شد كه تحقيقات مفصلي انجام دادند و اين سؤال مطرح مي                  اي توسط رئيس قوه     شود كه هيئت سه نفره      ه مي اشار
  . 5.  ص،4-3، قسمت 1، بخش 3زيرنويس . تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك. هاي اين گزارش توسط بازپرس دادگاه بدوي مطالبه نشده است چرا يافته
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صورت مستقيم از راديوي دولتي تهران  اعضاي كميسيون، گزارش كميسيون را در جلسه علني مجلس قرائت كرد كه به
گونه كه در زير شرح داده خواهد شد، براي محدود كردن دسترسي عمومي به   اما، دادستان مرتضوي، آن71.پخش شد

  : گزارش به سرعت وارد عمل شد

اقدام زيادي براي گزارش ... ها  ديگر روزنامه. تنها يك روزنامه در تهران بيانيه كميسيون را چاپ كرد"
مطلع شد كه مرتضوي با تمام ويراستاران تهران تماس ] نگار روزبه ميرابراهيمي روزنامه. [ها نكردند يافته

. هند روزنامه آنها را خواهد بستهاي كميسيون را پوشش مطبوعاتي بد گرفته و تهديد كرده كه اگر يافته
باشد و تحت  مدت كوتاهي بعد از آن، يك گزارشگر راديو فردا كه معادل فارسي راديو اروپاي آزاد مي

هاي تهران  گزارشگر از او پرسيد كه چرا روزنامه. حمايت آمريكا است با ميرابراهيمي تماس گرفت
من گفتم كه مرتضوي مسئول اين كار " خاطرنشان كرد، ميرابراهيمي. هاي كميسيون را گزارش ندادند يافته
هيچ ويراستار ديگري حاضر نشد كه . و من به ياد دارم كه هيچ كسي نبود كه از من حمايت بكند. بوده

 72".من كامالً تنها بودم.  مرتضوي با ما هم تماس گرفت–دانيم  بگويد، ما مي

ابراهيمي براي مالقات با مقامات اطالعاتي احضار شد و در آنجا مطلع  كه مدت كوتاهي بعد از آن، آقاي ميرشود ميگفته 
   73.توبيخ آزاد شد از پسآقاي ميرابراهيمي . شد كه آقاي مرتضوي عليه اقدامات او شكايت كرده است

  گزارش كميسيون اصل"ياس نو"ناظران حقوق بشر اين مطلب را تأييد كرده وگزارش دادند شب قبل از آنكه روزنامه 
از  اما 74. تماس گرفته و هشدار داده بود كه آن را منتشر نكندبا ويراستار اين روزنامهنود را منتشر كند، آقاي مرتضوي 

   75. بود كه متن كامل گزارش كميسيون اصل نود را منتشر كرداي روزنامه تنها "ياس نو" چاپ بود، زيرروزنامه آنجاييكه 

 ا وجود مكانيسمهاي تحقيقاتي نظير كميسيون اصل نود، زد و بندهاي سياسي مانعيي بدهد كه حت اين وقايع نشان مي
  . اساسي بر توانايي و قابليت كاركرد آنهاست

                                                 
  نيويوركر، مجله ،شوند مي رو هب رو طلبي اصالح فروپاشي با جوان ايرانيان :فراريها سكور، الرا 71

[Laura Secor, Fugitives: Young Iranians confront the collapse of the reform movement, The New Yorker] 
 30: تـاريخ دسترسـي    (4fact_fa051121/articles/content/fact/com.newyorker.www://http .رك .2005 نـوامبر  21 بـا  برابر 1384 آبان 30

   ) فراريها:از اين به بعد ()2006 مه 20 با برابر 1385 ارديبهشت
   همان72
  همان 73
  . )2004ن ئ برابر با ژو1383خرداد  ( در ايرانسركوب مخالفينشكنجه، بازداشت و : ر تابوتده  مردمثلبان حقوق بشر،   ديده74

[Human Rights Watch, Like the Dead in their Coffins: Torture, Detention, and the Crushing of Dissent in Iran] 
 در  ،) مرده در تـابوت    ثل م :از اين به بعد    ()2006 مه   21 برابر با    1385 ارديبهشت   31دسترسي  تاريخ  ( 0604iran/2004/reports/org.hrw//:http/. رك

  153، شماره 59
ي را منتشر كرده بود كـه در  ا  نامههايي از  نو را صادر كرد، چون اين روزنامه گزيده       ياس  ، دادستان مرتضوي دستور بستن روزنامه       1383 بهمن   29در  . همان 75

 كانديداي انتخابات آينده رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبـان  2000اي به خاطر تأييد رد صالحيت بيش از   نماينده مجلس از رهبر خامنه    100آن بيش از    
هايي كـه    روزنامه را محاصره كردند تا از انتشار شمارهمأموران امنيتي به دستور مرتضوي ساختمان اين"بان حقوق بشر گزارش داد كه     ديده. انتقاد كرده بودند  

 برابر 1384 بهمن 30( طلب قبل از انتخابات منع شد، فعاليت روزنامه اصالح: ايرانبان حقوق بشر،  ديده".حاوي گزيده نامه نمايندگان مجلس بود جلوگيري كنند
  ،)2004 فوريه 19با 

[Human Rights Watch, Iran: Reformist Newspapers Muzzled Before Election]  
  .)2004 مه 19 برابر با 1385 ارديبهشت 29 :خ دسترسيتاري. (htm.7571iran/2004/02/19/docs/english/org.hrw://http.  رك

٢٣



 2

  تر مطبوعات رابطه بين پرونده كاظمي و سركوب گسترده

وارد نقض  بلكه با جلوگيري از گردآوري اطالعات درباره م،اعمال محدوديت بر مطبوعات نه تنها نقض قانون است  
نگـاران در پخـش و انتـشار          متأسفانه، نقش روزنامه  . شود  كنندگان آن باعث مصونيت از مجازات مي        قانون و نقض  

، "اهانت به اسالم  "،  "اهانت به رهبري  " مبهمي نظير      بتوان آنها را تحت عناوين مجرمانه      كه شود  مياطالعات باعث   
در واقـع، در پرونـده كـاظمي،        .  مـتهم كـرد    76"ازمانهاي خارجي ارتباط با س  " و   "جاسوسي"، يا   "تبليغ عليه نظام  "

  :خوشوقت شهادت داد كه مرتضوي صراحتاً به او گفته است

شما مساعدت كنيد و . كنند دهند و مشكل ايجاد مي خط مي اين خبرنگارها همه جاسوس هستند؛ مي آيند و
   77.دهيدن اجازه ورود به ايران 1382خبرنگار خارجي را تا انتهاي تيرماه 

توانـد روي    و فرض آشكار او مبني بر اينكـه مـي    –داند    اينكه مرتضوي قاطعانه خبرنگاران را با جاسوسها برابر مي        
 باعث نگرانـي    –هاي خارجي از طريق ندادن مجوز ورود به خبرنگاران حساب كند              كمك مدير مطبوعات و رسانه    

توان سمبل اقدامات براي محـدود كـردن           گرچه مرتضوي را مي    .شود  شديد در مورد نحوه برخورد با خبرنگاران مي       
طور كه يك نـاظر        همان 78.باشد  دهد مي   آزادي مطبوعات در ايران دانست، اين اقدامات فراتر از آنچه وي انجام مي            

 شـما : اصول گفتمان عمومي در ايران ثابت و بخشش ناپذير بـاقي مانـده اسـت      ": گويد  در توصيف اين شرايط مي    
طـور مـنظم ليـستي از          عالوه بر ايـن، دولـت بـه        79." يا سيستم قضايي انتقاد كنيد      و وانيد از رهبر، روحانيون   ت  نمي

                                                 
  ،2001 برابر با دسامبر 1379، آذر 3-9. ، صصكند  نمياي كه آزادي بيان يا آزادي داشتن انجمن را حراست ينظام قانون: ايرانالملل،  سازمان عفو بين 76

Amnesty International, Iran: A Legal System that Fails to Protect Freedom of Expression or Association 
 1385 ارديبهـشت    29: دسترسـي تاريخ   (2D2-ENG=of&open?130452001ENGMDE/Index/library/org.amnesty.web://http. رك 

كند كه  گزارش خاطرنشان مي؛ اين  در اين منبع ليست شده استشود كار برده مي فهرستي از مقررات قانوني كه عموماً عليه خبرنگاران به) 2006 مه 19برابر با 
 است كه از برخي از فعاليتها، از جمله آنهايي كه به خبرنگاري و گفتمان عمومي                'امنيت ملي 'مبهم در مورد انجمنها و      مواد   شامل تعدادي "مجازات ايران   قانون  

ـ  ميمحسوب نحال آنكه اين فعاليتها الزاماً تخلفات كيفري مشخصي    . كند  شود، جلوگيري مي    مربوط مي   1379كميتـه حمايـت از خبرنگـاران در سـال      ".وندش
 مبدل شده است، قوه     "پايگاههاي دشمنان "هاي خاصي كه نام آنها ذكر نشد، به           اي، اعالم كرد نشريه     اهللا سيد علي خامنه     گزارش داد كه هنگامي كه رهبر، آيت      

طلـب را    روزنامه مهـم اصـالح  16ظرف چند روز مقامات . طلب استفاده كرد ات اصالحسابقه مطبوع سركوب بياي براي آغاز  عنوان بهانه از اين امر به   "قضاييه  
  . 2000 اوت 14 برابر با 1379 مرداد 24،  ايرانمدنيجنگ غير ته حمايت از خبرنگاران، كـمي. رك ".توقيف كردند

[COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS, Iran’s Uncivil Wars] 
  ) 2006 مه 19 برابر با ١٣٨۵ ارديبهشت ٢٩: تاريخ دسترسي (html.00aug_Iran/00aug_Iran/2000/Briefings/org.cpj.www://http. رك

  ،2000 مه 5 برابر با 1379 ارديبهشت 16،  مطبوعاتمهمحاك: ايرانهمچنين نگاه كنيد به ژوئل كامپانيا، كميته حمايت از خبرنگاران، 
[Joel Campagna, Committee to Protect Journalists, Iran: the Press on Trial] 

 )2006 مه 19 برابر با ١٣٨۵ ارديبهشت ٢٩ :تاريخ دسترسي (html.00may_Iran/00may_Iran/2000/Briefings/org.cpj.www://http . رك
  1. ، ص2زيرنويس .  رك گزارش كميسيون اصل نود،77
 يـاد  "دادگاه مطبوعات"عنوان  ، كه از آن به1410دادگاه شعبه ئيس مدتي رپيش از اين انتصاب، .  دادستان كل تهران شد1382 ارديبهشت 30  در مرتضوي 78
  :گويد علوم سياسي ميكارشناس  ، نادر انتصار. بوديگرد و زنداني كردن خبرنگاران و بستن دهها روزنامه معروف است،شود و به خاطر پ مي

كار حاكم از طريـق آن تـالش    همانند مجرايي بوده كه جناح محافظه    ... سابقه و بحث برانگيز است      كه نهادي بي   ... دادگاه مطبوعات "
شمار متعددي . ر سؤال رفتن ساختار قدرت كشور از سوي مطبوعات بازخيزنده و فعال جلوگيري كندكرده مخالفان را خفه كند و از زي
  ".هاي آنها توقيف شده است اند و نشريه  به دادگاه مطبوعات احضار شدهاز ويراستاران روزنامه و ناشران

  ،6، ص 13، بخش  اصالحات سياسي در ايرانمحدوديتهاي قانوني بر:  تغيير محدوديتهاينادر انتصار، مجله مطالعات جهان سوم،
[Limits of Change: Legal Constraints to Political Reform in Iran, Journal of Third World Studies]  

 19 برابر بـا     1385 ارديبهشت   29 :تاريخ دسترسي  (9045076n_ai/200204_is/3821qa_mi/articles/p/com.findarticles.www://http. رك
  ]. محدوديتهاي تغيير: از اين به بعد [)2006مي 
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طور كه خبرنگاران بـدون        در حقيقت همان   80.فرستد  هاي كشور مي     يا ممنوع را براي رسانه     "خط قرمز "موضوعات  
هـا    وضوعات ممنوعه را براي تمـامي روزنامـه       ييد كرد، شوراي عالي امنيت ملي ايران هر هفته فهرستي از م           أمرز ت 

، از سـرگيري  ١٣٧٨تظـاهرات دانـشجويان در سـال    "، ١٣٨٢از جمله اين موضـوعات در سـال        . كرد  ارسال مي 
مذاكرات با اياالت متحده، قتل خبرنگار عكاس زهرا كاظمي و هر مطلبي درباره توافقـات مربـوط بـه سـالحهاي                     

  .  بوده است81"اي هسته

تـدوين راهكارهـاي مناسـب      "زارش هيئت ويژه رئيس جمهوري در مورد مرگ كاظمي بر نياز به             گه  در حالي ك  
 و  –، رويداد شگفت و واضـحي روي داد         ورزيد تأكيد   82"ويژه خبرنگاران،   براي ارتقاي كيفي بازداشت متهمان، به     

گاري، خود بـه يـك      آن اينكه زهرا كاظمي در جريان تالش براي روشن كردن موضوعات حساس از طريق خبرن              
كننـد در مـورد       شود كه تالش مي      كساني مي   كه باعث نگراني شديدي در مورد امنيت       –موضوع ممنوعه مبدل شد   

 .گزارش بدهندتخلفات 

  

   زهرا كاظمي"قتل شبه عمد" محاكمه و تبرئه رضا احمدي به اتهام -ج
محاكمه .  كاظمي محاكمه شد"قتل شبه عمد"به اتهام ، يك مقام رده پايين وزارت اطالعات، ، رضا احمدي1383در تيرماه 

 بود؛ تصميمي كه انگيز بحثعنوان متهم، تا حد زيادي  دو روزه ايشان، به ويژه تصميم دادستان جهت انتخاب احمدي به
  وكيل خانواده كاظمي83.باعث ناديده گرفتن عمدي افرادي كه مظنون به داشتن نقش مهمتر در پرونده بودند تلقي شد

 صورت گرفته يجنايتي كه عليه قربانقبال ديگران در ايراد اتهام به  حق ندارد حق شاكي در ياستدالل كرد كه دادستان
رغم اينكه مادر  عنوان متهم انتخاب شده است، علي آنها همچنين خواستند بدانند كه چرا احمدي به. ناديده بگيردرا است 
، مأموريت ي تنها رابطه آشكار احمدي با جراحات كاظم84.كايت كرده بود شيطور مشخص عليه دادسراي عموم  بهيكاظم

كنند كه احمدي تنها كسي بوده كه در طول بازداشت   بود و اينكه مقامات قضايي ادعا ميياو براي محافظت از كاظم
عنوان سپر   احمدي به با وجود اين، وزارت اطالعات تأكيد داشت كه85. مدت طوالني را با او تنها سپري كرده استكاظمي

  . بال انتخاب شده است

                                                 
  همان 80
  سـي، شـمـ1384 / 1383 مـيـالدي برابر با 2004، گـزارش سـاالنـه ايـران بـدون مـرز، خبرنگاران 81

[Reporters Without Borders, Iran Annual Report] 
 )2006 مه 19 برابر با 1385 ارديبهشت 29 :تاريخ دسترسي(، article_id?3php.article/org.rsf.www://http=9940.  رك

 4.ص، 1زيرنويس .  ركگزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري، 82
اي كه عليه احمدي بود به محاكمه كامل  دست داشتن در مرگ كاظمي متهم شدند، اما تنها پرونده اشخاص ديگري نيز به در مراحل متختلفشود كه  گفته مي 83

 به يكند مريم اصغرزاده و مريم شيخ االسالم ميكه ذكر (2. ، صبخش اول، 3زيرنويس . عنوان نمونه، نگاه كنيد به درخواست استيناف كاظمي، رك به. انجاميد
  .)اند  و موقتاً بازداشت شده  متهم شده"مشاركت در قتل"
شاهدي كه در محاكمه حضور داشت گزارش داد كه قاضي فرهاني صريحاً از پرداختن به مسائلي كه به محمـد بخـشي   . 3. ، ص3قسمت ، بخش اولهمان،  84

 ايـن واقعيـت كـه بـر اسـاس           رغـم   علـي . ندا  هوند، خارج از پروند   ش يم داشت كه اتفاقاتي كه مربوط به اشخاصي غير از متهم            د سرباز زد و اظهار    ش يممربوط  
ه شده از سوي شاهد ئگزارش ارا . عمدي متهم شده بودجرحضرب و ايراد بخشي به ، محمد  كاظمي زهراكاظمي، در قسمتي از پروندهزهرا  درخواست استيناف

A  گزارش شاهد :از اين به بعد[ .حقوق بشر ايران موجود استمركز اسناد باشد و در   ميمحاكمه احمديات ايشان از مشاهدكه شرحي از A در مورد محاكمه 
 2. ص ،1بخش اول، قسمت ، 3زيرنويس .  كاظمي، رك زهرا درخواست استيناف.]احمدي

  84، زيرنويس  در مورد محاكمه احمديAگزارش شاهد  85
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 تغيير داده شده "شبه عمد"در پرونده به  " عمدقتل" وكيل خانواده كاظمي همچنين اين سؤال را مطرح كرد كه چرا اتهام
فاقد ) ايراد عدم صالحيت ذاتي دادگاه(لحاظ فني  عالوه، وكيل خانواده كاظمي مكرراً اصرار داشت كه دادگاه به  به86.است

شود كه همانند گزارش اصل نود، پوشش مطبوعاتي محاكمه   گفته مي87.صالحيت قضايي براي رسيدگي به پرونده است
  88.محدود شده بود

  

  مسائل مهم در محاكمه رضا احمدي

 شهود. 1

يري  كه در ابتدا به اعمال خشونت در جريان دستگي شدنداحضار شهودخواستار هنگامي كه وكالي خانواده كاظمي 
، قاضي حسين شهرابي اند هكرد كه اشتباه مدعي شده بودندكاظمي شهادت داده بودند اما بعداً شهادت خود را پس گرفته يا 

  . نشدآن  پيگير  نيز  و بازرس دادستانينپذيرفتدرخواست را اين فراهاني 

 در ابتدا گزارشهايي – كارمندان زندان  از جمله پنج قاضي و تعدادي از سربازان و–فر م بيست نكه دست كشود   ميگفته
شهود نقل شده است كه از اين برخي  از 89.تهيه كردند و آنچه را كه در جريان دستگيري كاظمي ديده بودند شرح دادند

حداقل يكي از . كاظمي را از او بگيرندخانم  و مظفر بابايي تالش كردند كه كيف 90در جريان مشاجره اوليه، محمد بخشي
كه بازوي خانم كاظمي را گرفت و او را با خشونت كشيد كه در نتيجه آن ه است توضيح داد كه آقاي بخشي را ديدآنها 

 بعد از تهيه گزارشات اوليه، چهار نفر از قضات شهادت خود را پس گرفتند و 91. زمين افتاد و مجروح شد بهخانم كاظمي

                                                 
 .22. ، ص3قسمت ، بخش سوم، 3زيرنويس .  كاظمي، رك زهرا استينافدرخواست 86
قانون تأسيس دادگاههاي عمومي و انقالب، جرايم داراي ماهيت مشابه 28/7/1381اصالحي  4ماده 1تبصره  كرد كه بر اساس داللوكيل خانواده كاظمي است 87

يفري استان تهران، و نه دادگاه كيفري عمومي كه به بررسي پرونده پرداخت، مورد بررسي قرار بايد در دادگاه ك) اتهام قتل عمد(جرم ادعا شده در اين پرونده 
 .2. ، صبخش اول نگاه كنيد به همان منبع، " صالحيت قضاييايراد عدم"؛ جهت توضيحات بيشتر در مورد گيرد

 تماس گرفت و  روزنامهبا چندنتشر كنند اما گزارش داده شد كه مرتضوي  را م1383 تير 27 روز چند روزنامه ايراني توانستند گزارش روز اول محاكمه در 88
دادستان خبرنگاران ايراني را كه از محاكمه زهرا كاظمي گزارش تهيه كـرده             نگاه كنيد به مقاله سي بي سي،        .  هشدار داد شرح محاكمه را منتشر نكنند       به آنها 

  ،بودند، تهديد مي كند
[CBC News, Prosecutor threatens Journalists Covering Kazemi Trial, July 19, 2004] 

 مـه  19 برابـر بـا   1385 ارديبهـشت  29: تاريخ دسترسي ( html.040719kazemi_iran/2004/07/19/story/world/ca.cbc.www://http. رك
به نفع تو است كه محاكمه را مختومـه حـساب كنـي و از               ": اين مقاله از قول يكي از خبرنگاران گزارش مي كند كه قاضي مرتضوي به او گفته بود                . )2006

چـاپ  مدت كوتاهي بعد از محاكمه، قاضي مرتضوي دستور بستن دو روزنامه كه درباره محاكمه گزارش . "گزارش مطالبي كه نبايد چاپ شود خودداري كني      
 ههـاي خـروج اخبـار دربـار     گزارشي از روزنه : بندد  دادستان ايراني دو روزنامه را مي     عنوان نمونه نگاه كنيد به مقاله واشنگتن پست،            به .كرده بودند را مي دهد    

  ،18. ، صكنند  متهم مي شدهاي كه مقامي رسمي را در مرگ خبرنگار بازداشت محاكمه
[Washington Post, Iranian Prosecutor Shuts Two Newspapers: outlets reported on trial that implicated official in 
death of detained photographer, July 27, 2004] 

 20 برابر بـا     1385 ارديبهشت   30: تاريخ دسترسي  (html.26Jul2004-16431A/ticlesar/dyn-wp/com.washingtonpost.www://http.  رك
  :كند اين مقاله گزارش مي. )2006مه 

از مطبوعاتي  پوشش   علت   گذشت، و وقايع اتفاقيه را به        روز از انتشارش مي    12دادستان، سعيد مرتضوي، روزنامه جمهوريت، كه تنها        "
ها درس عبرتـي      منابع در تهران گفتند، بستن اين روزنامه      ... توقيف كرد   ] كاظمي[    ام ضرب و قتل     محاكمه يك مأمور اطالعات به اته     

 ". بودهاي خبري ايران براي ديگر رسانه
 . 84زيرنويس .  در مورد محاكمه احمدي، ركA؛ گزارش شاهد 10-6 .، صص6.4بخش اول،  قسمت ، 3زيرنويس . تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك 89
 .طور كه در باال ذكر شد، محمد بخشي رئيس حفاظت اطالعات زندان اوين بود همان 90
در اين قسمت نام شماري از شهود دستگيري كاظمي بـه همـراه   ( 10-6.  صص،4-6 قسمت ، بخش اول،3زيرنويس . ، ركتقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي 91

 .)شهادت ارائه شده توسط آنها ذكر شده است
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قاضي ديگر، حسن مقدس احمدي، گفت كه دست آقاي بخشي با سر اند، در حالي كه  ند كه در ابتدا دروغ گفتهشد مدعي
 همچنين چند شاهد ديگر شهادت اوليه خود را پس گرفتند، اما 92.رسيد نظر مي كاظمي برخورد كرد، اما ضربه تصادفي به

طالعاتي  كه وي توسط دادستاني و مأموران اه استحداقل از يكي از شهودي كه بعداً شهادت خود را پس گرفت نقل شد
 كه با مخالفت  وكيل خانواده كاظمي چندين بار درخواست احضار اين شهود به دادگاه را كرد93.تحت فشار قرارگرفته بود

 بازرس دادستاني هيچ يك از اين شهود را احضار نكرد، و هيچ يك از شهودي كه شهادت 94.دش روبروقاضي فراهاني 
  95.اند به اتهام شهادت دروغ مورد پيگرد قرار نگرفتند دا دروغ گفتهخود را پس گرفتند و ادعا كردند كه در ابت

  

  شواهد و مدارك. 2

 در حال عكس گرفتن از نامبرده تغيير داده شده و در آن ادعا شده بود كه به وضوحكه خانم كاظمي گزارش دستگيري 
 بود، اگرچه هم مقامات وزارت اطالعات يخانم كاظم توجيه دستگيري آشكار برايمناطق ممنوعه زندان اوين بود تالشي 

ظمي اولين بار در جلو  كا خانم گزارش مزبور زماني را كه96. استبوده يد كه آن گزارش جعلگفتنو هم وكالي كاظمي 
بايد اين را اضافه كرد كه او سرگرم ":  كهاست در خط آخر چنين نوشته كند و يم مشاهده شد را توصيف زندان اوين

 عالوه 98.ه جمله پاياني گزارش روي امضاهاي نامه نوشته شده استكگفته شده  97".طق ممنوعه زندان بودعكاسي از منا
 احراز  ازپس" با جمله – كه بايد دقيقاً مشابه هم باشند – كپي ديگري از گزارش دستگيري ،بر اين، بنا به گزارشات

كند زهرا كاظمي  يم كه ادعا له پاياني مورد بحثحاوي جمود و ش يمتمام  ٩٩"هويت به نام زهرا كاظمي بوده است
 اين جمله به گزارش "اضافه شدن" درخواست تحقيق در مورد 100.نيست سرگرم عكاسي از مناطق ممنوعه زندان بود،

  101.دستگيري، ظاهراً ناديده گرفته شد

                                                 
 9. ، بند خ، ص4-6قسمت ، بخش اول، 3زيرنويس . دنظر زهرا كاظمي، رك تقاضاي تجدي92
دارم كـه در   با توجه به اتفاقاتي كـه افتـاده اظهـار مـي    ... " : كهعاليي شهادت دادالكند سرباز آرمين عمر ، كه ذكر مي10. ، ص5بخش اول، قسمت . همان 93

] مـا [مـن   دادند كه   ... هاي زيادي     پرونده احضار كردند كه در اين خصوص به اينجانب وعده         خصوص خانم زهرا كاظمي من را به دادسراي انقالب نزد قاضي            
به نزد من آمدنـد و آنهـا نيـز ايـن     ) بند وزارت اطالعات (209ام و همچنين از طرف بند  قرار گرفته و اظهاراتي نوشته] فشارهاي[تحت تأثير محيط و فشارها   

  ."...ام   تحت تأثير محيط و فشارهاي روحي و رواني قرار گرفته كه اظهاراتي را نوشتهها را به من دادند كه باز هم من وعده
  :يكي از آنها گفت. قرار دادند انتقاد موردحقوقدانان ايراني كه در مورد پرونده كاظمي اظهار نظر كردند اين تصميم را شديداً  94

ود با موازين حقوقي و قانوني سـازگار نيـست؛ دادگـاه مكلـف بـه تكميـل               اقدام دادگاه در رد درخواست وكالي پرونده براي احضار شه         "
 آنچه كه در اين پرونده بيش از هر چيز ديگري محرز است، وقوع جرمي است كه هنوز عامل اصـلي آن           .تحقيقات و رفع نواقص بوده است     

ا شناسايي كرده و مورد محاكمه قرار دهـد و بـا            قوه قضاييه نتوانسته در مكان معيني كه جرم واقع شده مرتكب اصلي ر            . مشخص نشده است  
  ".شود  تنظيم كيفرخواست مشخص مي عنايت به تبرئه متهم، ضعف عملكرد دادسرا در نحوه

ــسنا،  ــران، اي ــشجويان اي ــدهخبرگــزاري دان ــه حكــم پرون ــدانان ب ــا 1383 مــرداد 4،  مــرگ زهــرا كــاظمي نگــاه حقوق ــر ب ــه  ژوئ25 براب . ، رك2004ي
410726-News=ID?aspx.NewsView/Main/ir.isna.www://http) 0062 آوريل 20 برابر با 1385 فروردين 31 :تاريخ دسترسي(.  

 .12 .، ص12بخـش اول، قـسمت   ، 3س زيرنـوي .  تقاضاي تجديدنظر زهـرا كـاظمي، رك  ؛85زيرنويس .  در مورد محاكمه احمدي، ركAزارش شاهد گ 95
 اينكه هويت آنها شـناخته شـده         وجود  هنگام دستگيري كاظمي دست داشتند جهت بازجويي احضار نشدند، با          "درگيري"افرادي كه در    همچنين هيپچ يك از     

 . بود
. ، ص2-1بخش دوم، قـسمت  ، 3 زيرنويس. ركهمچنين تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، . 85زيرنويس .  در مورد محاكمه احمدي، ركAگزارش شاهد  96

14. 
 2-1قسمت ،  بخش دوم،3زيرنويس . تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك 97
  .همان 98
  2-1قسمت ،  بخش دوم،3زيرنويس . تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك 99

  2-5قسمت ،  بخش دوم،3زيرنويس . تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك 100
  .84زيرنويس .  در مورد محاكمه احمدي، ركAد گزارش شاه 101
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انواده كاظمي به گزارشات عنوان مثال، هنگامي كه وكيل خ به. در طول محاكمه پذيرفته نشدديگر ارائه مدارك 
شود كه قاضي فراهاني اعتراض كرد كه  د، گفته ميركميسيونهاي تحقيقاتي رسمي دولت در مورد مرگ كاظمي ارجاع ك

عالوه بر اين، .  نپذيرفتندگزارشات در پرونده دادگاه نيست و كپي هايي را كه از سوي وكيل كاظمي ارائه شداين 
شود كه قاضي حرف او را  ت از گزارش كميسيون اصل نود نقل قول كند، گفته ميخواس هنگامي كه وكيل كاظمي مي

تواند افترا تلقي شود و در نتيجه  كند كه اثبات نشده است و مي قطع كرد و به او هشدار داد كه دارد اظهاراتي را بيان مي
   102.تحت پيگرد قرار گيرد

  

  و مدارك دادگاهسناد  به ادسترسي وكال. 3

با وجودي كه آنها از قبل  اند كه امكان بررسي دقيق و كافي پرونده دادگاه را نداشتهبر اين باورند نواده كاظمي وكالي خا
رونده را به مدت محدودي در محل دادگاه  كه پاند هشت اجازه دا كه، هرچنداي از پرونده را درخواست كرده بودند نسخه

 صفحه با شماره متوالي باشد، صفحات متعددي 2000يست حاوي بيش از با ميعالوه، در حالي كه پرونده   به103.مطالعه كنند
موكداً خواهان توضيح صفحات مفقود در پرونده را خاطرنشان كرد و فقدان وكيل خانواده كاظمي . نداز آن مفقود شده بود

   104.، اما هيج توضيحي ارائه نشدشددر مورد نحوه گم شدن اين صفحات 
  

  رأي دادگاه. 4

 دادسرا با ، به دنبال تبرئه احمدي105.گاه با بيان اينكه شواهد كافي در اختيار ندارد، احمدي را از اتهام قتل تبرئه كردداد
 :گيري نمود اي در مورد زهرا كاظمي چنين نتيجه صدور اطالعيه

است آن زهرا كاظمي، تنها يك گزينه باقي مانده  با برائت تنها مظنون به قتل شبه عمد پرونده خانم"
كاظمي در اثر پايين افتادن قند خون، ناشي از اعتصاب غذا كه در حال  هم حادثه بودن فوت مرحوم

  106 ".گردد  ديدگي مي  منتهي به سقوط فرد و افتادن وي به اطراف و ضرب ايستادن

دند و خواستار  اعتراض كرحكم برائت و محكوم نشدن هيچ فردي به عنوان مجرموكالي خانواده كاظمي نسبت به 
 احمدي را تأييد  آقاي تبرئه، بعد از يك جلسه رسيدگي كوتاه، دادگاه استيناف1384در سال . اقدامات قانوني بيشتر شدند

                                                 
  همان 102
 همان 103
 .84زيرنويس .  در مورد محاكمه احمدي، ركAگزارش شاهد  104
  ،2005 مه 25 برابر با 1384 خرداد 4، گيرد قوه قضاييه مرگ خبرنگار را ناديده مي: ايرانبان حقوق بشر،  ديده 105

[Human Rights Watch, Iran: Judiciary Stonewalls on Journalist’s Death] 
 ).6200 ژوئيه 10 برابر با 1385 تير 19 :تاريخ دسترسي (htm.11007iran/2005/05/24/docs/english/org.hrw://http .رك

وكالي خانواده زهرا كاظمي خواسـتار  بخش فارسي بي بي سي، . 2004 ژوئيه 26 برابر با 1383 مرداد 5 تهران دربيانيه منتشر شده از سوي دادسراي عمومي 106
   .رك ،2004 ژوئيه 28 برابر با 1383 تير 7، تعيين يك بازرس ويژه شدند

shtml.kazemi_iran_a_040728/printable/2004/07/story/iran/persian/uk.co.bbc.www://http   
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با اين حال، مشخص نيست در پاسخ به اين دستور چه .  خواستار تحقيقات بيشتر شد107"كوتاهي در تحقيق"كرد اما با ذكر 
  .ستاقدام قضايي صورت گرفته ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ، 2005 نوامبر 16 برابر با 1384 آبان 25، دهد دادگاه ايران دستور بازگشايي پرونده كاظمي را مي، )كانادا(اخبار سي بي سي  107

CBC News, Iran court orders Kazemi case reopened 
  html.051116kazemi/2005/11/16/national/world/story/ca.cbc.www://http. رك

  ،2005  نوامبر16 برابر با 1384 آبان 25تبرئه متهم در قتل كاظمي تأييد شد،  حكمو اخبار بي بي سي، 
BBC News Online, Kazemi killing acquittal upheld 

  ).6200 ژوئيه 10 برابر با 5138 تير 19در : تاريخ دسترسي (stml.4442910/east_middle/hi/2/uk.co.bbc.news.www://http .رك
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  ندكاظمي مطرح شد خانم مسائلي كه به واسطه پرونده:  پنجمبخش

   در موارد نقض حقوق بشرپذيري مسئوليت موانع ساختاري در تضمين -الف

  :مصونيت از مجازات در موارد نقض حقوق بشر در ايران ريشه در عوامل متعددي دارد، از جمله

 مستقل؛طرف و   سيستم قضايي بيفقدان •

 نظارت سازماني؛بودن حدود روشن نتداخل بيش از حد اختيارات ارگانهاي متعدد در بازداشت و بازجويي و  •

 ناكارآمدي راهكارهاي قضايي در رسيدگي به تخلفات قوه قضاييه؛ •

  و ارگانهاي تحقيقاتي حقوق بشر؛يضعف و ناكارآمد •

 .ضعف قانونمندي •

  ظرفيت سيستم قضايي ايران را در اجراي تحقيقات مؤثر درد، اين عوامل شديداً ده گونه كه پرونده كاظمي نشان مي همان
  .كند موارد نقض قانون تضعيف مي

  

  طرف و مستقل فقدان سيستم قضايي بي. 1

 كه مستلزم آزادي از دخالت ،استقالل نقش اساسي در حمايت از حقوق بشر دارند فاقد هايي كه ر حوزهقوه قضاييه ايران د
   108.باشد جا، مي ، به معني پرهيز از تعصب بيطرفي بي و ،ديگر در امور قضايي استدو قوه 

 سازد كه  آيين دادرسي كيفري مقرر مي39 ماده :دادستانان و قضات غالباً تابع و پاسخگو به عوامل سياسي خاصي هستند
 و در قانون اساسي ذكر 109" را انجام دهندطرفي تحقيقات دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي"در تحقيقات جنايي، 

رسد كه رابطه نزديك برخي از دادستانها با  نظر مي  با وجود اين، به110".اي مستقل است قوه قضاييه قوه"شده است كه 
عالوه . كند طرفي عوامل قضايي را تضعيف مي در درجه اول در مقابل دفتر او مسئول هستند بيآنها كه  امر رهبري و اين

 در نصب و عزل قضات، آنها را 111)شود كه خود از سوي رهبري منصوب مي(بر اين، اختيارات گسترده رئيس قوه قضاييه 
  .سازد  ميپذير آسيب در مقابل فشارهاي سياسي

                                                 
 وجـود قـوه     عالوه بر ايـن،   . شود  جانبداري تلقي مي  هاي    ي از مشخصه  عنوان يك   استقالل عموماً به  فقدان  ت اين مفاهيم به هم مرتبط هستند، چرا كه          در حقيق  108

تـأثير  يـي و    قدرت توسـط مـسئوالن اجرا     از   هاست و از سوء استفاد     الملل  حق محاكمه عادالنه در حقوق بين      زيربناي برخورداري از     طرف  قضاييه مستقل و بي   
  .كند  نيروهاي انتظامي و نظام قضايي جلوگيري ميبرعوامل سياسي 

  برابر با مه   1382، ارديبهشت   11. ، ص )گزارش كشور ايران  ( كشور منتخب    30مروري بر قانون و اجراي آن در        :  شكنجه تاوان،  )فريادرسي( گروه ردرس    109
2003  

[Redress, Reparation for Torture: A Survey of Law and Practice in 30 Selected Countries (Iran Country Report)] 
  .]گزارش ايران :از اين به بعد[. pdf.Iran/studies/org.redress.www://http.  رك

  .156، اصل 11قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، فصل  110
  .شود  سال منصوب مي5رئيس قوه قضاييه مستقيماً از سوي رهبري به مدت  111
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 كه از سوي"قانون از سوي گروه منتخبي از قضات ، چرا كه  در جايگاه قضاوت مستقل نيستندتوانايي،قضات در عين 
 قانون اساسي كه به رئيس قوه 158اصل . شود  تفسير و اجرا مي112"اند و در مقابل او پاسخگو هستند نصوب شدهرهبري م

تر  قضات را برجستهعدم استقالل و وابستگي دهد،  قضات ميترفيع   وقضاييه اختيارات گسترده جهت نصب، عزل، انتقال
ل قضات و وكال، نگراني ويژه خود را در مورد بيانيه معاون اول  گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه استقال.كند مي

قضات بايد تابع مقام معظم رهبري باشند و هيچ استقاللي "بنابر اين بيانيه . ابراز داشته استرئيس قوه قضاييه، هادي مروي، 
  .113"در قضاوت نداشته باشند

قضايي مانعي بر سر راه عامالن سياسي براي گماردن نامزدهاي رسد كه سيستم انتخاب نامزدهاي  نظر نمي عالوه بر اين، به
نظران ارتقاي مقام سريع سعيد مرتضوي،  عنوان مثال، صاحب  به114.به وجود آورددست چين شده در مناصب باالي قضايي 

)  تجربه قضاييرغم داشتن تنها چند سال علي(ابتدا به رياست دادگاه مطبوعات و بعد به پست پرقدرت دادستان كل تهران 
 كردند ناظران حقوق بشر گزارش 115.دهند را به رابطه نزديك او با مقامات ارشد و رهبر نظام جمهوري اسالمي نسبت مي

هاي  ، مقامات پرونده)"دادگاه مطبوعات"( دادگاه عمومي تهران 1410عنوان قاضي شعبه  كه در مدت تصدي مرتضوي به
 او، به اين دليل كه مطمئن بودند حتي با وجود ناكافي بودن مدارك عليه متهم، كردندارسال به دادگاه وي را حساس 

عالوه، گزارش شده است كه مرتضوي، در زمان تصدي مقام قضاوت، در مورد نحوه رسيدگي به   به116.محكوم خواهد شد
  117.ه استكرد هاي خاص، آشكارا با مقامات دولت تلفني مشورت مي پرونده

ود ر ، در حالي كه انتظار مي118يك مقام سابق دولت كه مركز اسناد حقوق بشر ايران با او مصاحبه كرده استبنا به گفته 
د، نشو  تلقي مي"سياسي"هايي كه خيلي  تحت نظارت مقامات قضايي باشد، در پرونده) عنوان دادستان كل به(مرتضوي 

خيلي عالقمند و درگير " بنا به گزارشات، رهبر 119.ردگي مرتضوي به طور مستقيم از دفتر رهبري دستور و خط مشي مي
 عالوه بر اين، اين شبهه وجود دارد كه مرتضوي 120. در مسائل مربوط به ارگانهاي اطالعاتي و امنيتي است"مديريت خرد

ين  ا121.، كه خود آشكارا تابع دستورات رهبري است، ارتباط نزديكي داشته باشد"موازي"با حداقل يك سرويس مخفي 

                                                 
  43. ، ص74زيرنويس . مثل مرده در تابوت، رك 112
  116، پاراگراف 2001 فوريه 1 برابر با 1379بهمن 13 -وكال  و قضات استقالل زمينه در ملل سازمان ويژه گزارش داتو پارام كوماراسوامي، گزارشگر 113

[Report of the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Dato' Param Cumaraswamy, 
February 1, 2001, E/CN.4/2001/65, at ¶ 116] 

  )اي نامزدهاي قضاييبحث صالحيت الزم بر (، بخش الف،2، فصل 1993 برابر با 1371، ساختار قضايي جمهوري اسالمي ايرانوكالي حقوق بشر، كميته  114
[Lawyers Committee for Human Rights, The Justice System of the Islamic Republic of Iran, 1993]  

كـه خاطرنـشان     (44.  ص ،74زيرنـويس   .  رك  در تـابوت،   همردثل   م ،همچنين. وكيل ايراني كه به مركز اسناد حقوق بشر ايران ارائه شده است           اظهارات   115
  ". به سمت دادستاني منصوب شد،تصدي قابل اطمينان وي درمسند قضاوتبراي عنوان پاداش  به"رتضوي كند م مي
  44، صفحه 74زيرنويس . مثل مرده در تابوت، رك 116
  همان 117
 :از ايـن بـه بعـد   [ 2006يه  فور16 برابر با 1384بهمن 27، (New Haven)با يك مقام سابق دولت، شهر نيوهيون حقوق بشر ايران مصاحبه مركز اسناد  118

  .]مقام سابق دولتيك با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه 
اسـتخدام  همچنـين  و اداري رسيدگي به امـور  دفتر  وظيفه اين .دكن اي از طريق آن اعمال قدرت مي       خامنه اهللا  آيت دفتر رهبري دفتر رسمي است كه        .همان 119

  .گيرند ميمورد مشاوره قرارها  هايي مانند فرهنگ، اقتصاد، امور نظامي و رسانه نهكه در مسائل مربوط به زمياست مشاوراني 
  همان 120
  همان 121
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در حالي است كه سيد محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، ضمن اظهار تعهد به انجام اصالحات قضايي، 
   122.ماند مستقل باقي مي كه قوه قضاييه كند گيرد و در عين حال ادعا مي  مي"ناديده"سوءاستفاده در بخشهاي معيني را 

د كه حدود اختيارات و نگير  نشأت ميواقعيتشكالت ديگر از اين م: بودن اختيارات و نقش دادستانها و قضاتنشخص م
 كه گروه كاري طور همان. ندنك نقش قاضي و دادستان به وضوح تعريف نشده و اين دو نقش غالباً با هم تداخل مي

) "مللگروه كاري سازمان ": از اين به بعد(در زمينه بازداشتهاي خودسرانه ] The UN Working Group[سازمان ملل 
 در .اعمال نشده استاي متناسب  ه گون  در سيستم قضايي ايران به"اصل جدايي اختيارات دادستان و قاضي"، شود  ميمتذكر

 نقش دادستان به كلي از سيستم 123، بعد از تالش طوالني از سوي محمد يزدي، رئيس سابق قوه قضاييه،1990ه اواسط ده
 حقوقدانان با ابراز نگراني اعالم كرد كه در نتيجه اين امر، قضات دادگاههاي المللي  كميسيون بين124.ذف شدقضايي ح

 بنابراين قضات دادگاههاي بدوي كه بايد 125.ندنك عنوان دادستان عمل مي عنوان قاضي و هم به بدوي در هر پرونده هم به
اسناد و از جمله گردآوري (حقيقاتي مسئول اجراي مراحل تخود  متهمان بگذارند، گناهي بيطرف باشند و فرض را بر  بي

مورد انتقاد گروه كاري همچنين اين سيستم  126.دهستن، آماده كردن اتهامات عليه متهمان و بازجويي از متهمان )مدارك
  :شد سازمان ملل قرار گرفت كه متذكر 

رخـورداري از    حـق ب   كننـده   تضمينصورتي مورد بررسي قرار مي گيرند كه با معيارهاي            دعاوي حقوقي به  
قاضي هر پرونـده    ... چرا كه   . ستني قاضي، سازگار    يطرف  رعايت تشريفات قانوني در دادرسي، از جمله بي       

                                                 
گروه كاري سازمان ملل    ) 2003 (1382قبل از ديدار سال     .  مطرح كردن لزوم اصالحات قضايي نشان داد       ايبرتمايل خود را    هاشمي شاهرودي    آقاي. همان 122
هنگام به عهـده گـرفتن وظـايف خـود،          به  قوه قضاييه اعالم كرد كه      عاليرتبه   هاشمي شاهرودي به اعضاي      گفته مي شود كه   ،  انههاي خودسر  بازداشت  زمينه در
 كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحـد،      . رك. را به ارث برده است و اظهار داشت كه بازسازي سيستم قضايي اولويت او خواهد بود                "هاي قوه قضاييه    ويرانه"

بازديد ازجمهوري  ،  خودسرانهگروه كاري سازمان ملل در زمينه بازداشتهاي         گزارش   – مسئله بازداشت و شكنجه      از جمله  و سياسي،    مدنيحقوق  ،  نشست شصتم 
  ] گزارش گروه كاري سازمان ملل:از اين به بعد[ 2003 فوريه 15 -27 برابر با 1381 اسفند 8 - بهمن 26ايران، اسالمي 

[U.N. Commission on Human Rights, 60th Sess., Civil and Political Rights, Including the Question of Torture and 
Detention - Report of the Working Group on Arbitrary Detentions, Visit to the Islamic Republic of Iran (15-27 
February 2003), E/CN.4/2004/3/Add.2 (June 27, 2003) ]  

 از  "مستقل" به خصوص كه قوه قضاييه       – كند ميجامعه ايران   معناي متمايزي از اين عبارت در        از   كايت گاهي ح  "استقالل قضايي "ها از عبارت      تفاده رسانه اس
ا گزارشگر ويـژه سـازمان   در مورد دستگيري دانشجوي فعال، احمد باطبي، اندكي بعد از ديدار او ب           1382عنوان مثال، يك مقاله در آبان         به. نظارت دولت است  

  :يك تحليلگر دولت نقل كرد كهطرف  از ،ملل در زمينه آزادي بيان
 Ambeye)آمبِيه ليگابو ] گزارشگر ويژه[ براي اينكه به ودن باطبي را داده باشد، صرفاًربممكن است عمداً دستور ... مرتضوي "

Ligabo) دولت استقوه قضاييه مستقل از ...  و جامعه جهاني نشان دهد كه."  
  ،2003 نوامبر 27 برابر با 1382 آذر 6 احمد باطبي در زندان اوين پديدار شد،خبرگزاري ايران، 

[Iran Press Service, Ahmad Batebi Surfaced in Evin Prison, Nov 27 2003]  
 فروردين  13: تاريخ دسترسي  (htm.271103_evin_in_batebi/2003-Nov/2003_articles/com.service-press-iran.www://http.  رك
 )2006 آوريل 2برابر با 1385

  .وكيل ايراني كه در اختيار مركز اسناد گذاشته شده و در بايگاني اين مركز وجود دارديك اظهارات  123
  ،2002 اوت 27 برابر با 1381 شهريور 5،حمله به عدالت: ايرانالمللي حقوقدانان،  ميسيون بين ك124

  ) حمله به عدالت،انالمللي حقوقدان كميسيون بين :از اين به بعد (en=lang&2685=article_id?3php.news/org.icj.www://http.  رك
[THE INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, IRAN: ATTACKS ON JUSTICE, August 27, 2002]  

در را   "اي مورد انتقاد قـرار گرفتـه اسـت          در سطح گسترده  "ه  كقانون تأسيس دادگاههاي عمومي و انقالب چند تغيير          اين گزارش بيان شده كه       197. در ص 
اي كـه     در طول دوره هفت ساله    " در گزارش گروه كاري سازمان ملل خاطرنشان شده كه           ".دادسرا از نهاد قوه قضاييه حذف شد      " كرد و    سيستم قضايي ايجاد  

او هـم   . كـرد    سرانجام خود حكم صـادر مـي       وداد     تحقيقات را انجام مي     خود شد كه   وسيله قاضي آغاز مي     خدمات دادستاني به حالت تعليق در آمد، دادرسي به        
مقتضي از ديگر نيروهاي مسلح، تحت مجوز شـوراي         موارد  و در   ] سپاه پاسداران انقالب  [عنوان دادستان و هم قاضي تحقيق، از سرويسهاي نيروي انتظامي يا              به

  .17اف ، پاراگر122زيرنويس .  گزارش گروه كاري سازمان ملل، رك".گرفت كمك مي) كيفريآيين دادرسي  قانون 15ماده مطابق با (امنيت ملي 
   197. ، ص124زيرنويس . ، رك حمله به عدالت،المللي حقوقدانان  كميسيون بين 125
  همان 126
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از ايـن رو    . كنـد   عنوان دادستان، سپس قاضي تحقيق و سرانجام قاضي صادركننده حكم عمل مـي              در ابتدا به  
برخـورداري از رعايـت تـشريفات       را نـاقض حـق      ايف و اختيارات    گروه كاري سازمان ملل اين تعدد وظ      

بايد در متن قوانين عفو عمـومي و بخـشش مـورد            امر  كه اين   مي شود   و متذكر   ر دادرسي دانسته    قانوني د 
  127. واقع شودتوجه

كـار كـرده      عنوان بخشي از سيستم قضايي ايران مجدداً شروع به          ، دادستان به  1382در زمان بازداشت زهرا كاظمي در سال        
رئـيس دادگـستري تهـران در       . دت بيشتري براي ترميم آسيبهاي ساختاري ناشي از حذف دادستاني الزم بـود             اما م  128بود،

 براي اجـراي عـدالت بـوده        "مصيبتي"هفت سال پيش،     گفتگو با گروه كاري سازمان ملل تأييد كرد كه حذف دادستانها          
 اجراي اصالحات فقـط در      -ز بازداشت خانم كاظمي    تنها چند ماه قبل ا     -  در زمان بازديد گروه كاري سازمان ملل       129.است

  130.سه حوزه قضايي، از جمله تهران شروع شده بود

، ارزيابي 1383 در سال 131.نا معلوم مانده است احياي خدمات دادستاني    چنانچه محاكمه زهرا كاظمي نشان داد، تأثير حقيقي       
شان بازداشت شده بودند، همچنان در   به خاطر ديدگاه سياسيناظران حقوق بشر سازمان ملل نشان داد كه پرونده افرادي كه      

  . را داشتند132" نهاييگيرنده تصميم دادستان، بازپرس، و"دست قضاتي بود كه همزمان نقش 

، نـاظران گـزارش     1383در سـال    .  شخصي و مستقيم بود    آشكارا  تحقيقات  بازجويي و   دخالت دادستانها و قضات در طول       
دهنـده   كردند، كـه نـشان   مالقات ميرا ويي و بازداشتگاه، متهمان  هاي سياسي، شخصاً در اتاق بازج       دهدادند كه قضات پرون   

   133.فقدان تفكيك واضح بين نقش بازپرس، دادستان و قاضي است

  

  

                                                 
  ).تأكيد شده (62. ، ص122زيرنويس . گزارش گروه كاري سازمان ملل، رك 127
 آبـان  20 تـصويب مجلـس رسـيد و در    موجب يك اصالحيه در قانون آيين دادرسي كيفري كه بهبه "در گزارش گروه كاري سازمان ملل ذكر شده كه         128

   .34. همان، ص. خدمات دادستاني احيا شد... مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت 1381
  همان 129
  همان 130
ر نابرابر احياي   تأثي"كه به   (2005 برابر با مارس سال      1383، اسفند سال    الملل، مدافعين زن حقوق بشر در معرض خطر          همچنين نگاه كنيد به سازمان عفو بين       131

  .)كند  اشاره مي"2002نقش دادستاني در سال 
[AMNESTY INTERNATIONAL, WOMEN HUMAN RIGHTS DEFENDERS AT RISK, March 2005]   

 577011200engact/index/library/org.amnesty.web://http. رك
  .43. ،  ص74زيرنويس . مثل مرده در تابوت، رك 132
حضور شخص دادستان كل تهران در بازجويي ) كند  خاطرنشان مي27زيرنويس . طور كه عبدالكريم الهيجي، رك و همان(به همين صورت . 44. همان، ص 133

شر كانادايي است و در پرونده كاظمي با مقامـات در ارتبـاط بـوده         كه يك وكيل حقوق ب    (بي بي سي نيوز از حميد مجتهدي        . از كاظمي حيرت برانگيز است    
  : كند كه نقل مي) است

با او بحث ] اين واقعيت كه او شخصاً در بازجويي از كاظمي حضور داشته[ديدار كردم در مورد همين موضوع ] مرتضوي[هنگامي كه من با 
. رود گري آنجا بودم و سركي كشيدم تا ببينم اوضاع چگونه پيش مي، من تصادفي براي اطالع از شرايط شخص دي'خب'او گفت . كردم

  .، در واقع، اين حقيقت ندارد، او به اين پرونده عالقه شخصي داشت، او شخصاً دخالت كرد و در كل اين قضيه سهيم است'خب'
  .6زيرنويس . ل، ركراز يك قت: ايران
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 طـور   همان. سؤاالت مشابهي در مورد نقش قضات در زندان اوين در مورد پرونده زهرا كاظمي مطرح شده است                
  :كند كه كريم الهيجي، وكيل حقوق بشر، استدالل ميكه عبدال

اما در . "شود  با حضور دو نفر از قضات از وي توضيح خواسته مي"برند و  زهرا كاظمي را به زندان اوين مي
پردازند؟  چرا آن دو قاضي خود به بازپرسي نمي. خواهند شود كه چه كساني توضيح مي گزارش گفته نمي

ديگر اينكه آن دو قاضي . اند فه قاضي است به ويژه كه دو قاضي هم حضور داشتهتحقيق درباره جرم وظي
  134اند؟ اند و چرا متهم را به دادگستري نبرده كرده در زندان اوين چه مي

جايگاه دو نفر قاضي مورد اشاره در گـزارش هيئـت           "در حالي كميسيون اصل نود بر لزوم بررسي دقيق در مورد            
 و  – تأكيد داشـت     135" در ساعات مورد نظر در زندان اوين و نهايتاً نحوه اتخاذ تصميم آنها             ويژه و علت حضورشان   

و ساير قـضاتي كـه در مراحـل اوليـه           ] مرتضوي[تخلفات دادستان عمومي تهران     "خواستار تحقيق بيشتر در مورد      
يـن سـؤاالت مهـم همچنـان         ا –، بـود    136"اند  بازداشت مرحوم خانم زهرا كاظمي دخالت و دستور غيرقانوني داشته         

  .سخ باقي مانده استپا بي

  

 ودن حدود نظارت سازمانيبروشن نتداخل بيش از حد اختيارات ارگانهاي متعدد در بازداشت و بازجويي و . 2

 شدگان را به     اختيارات و عدم نظارت بر كار ارگانهايي كه دستگيري، بازداشت و بازجويي از بازداشت              روشن نبودن حدود  
فقـدان مكانيـسمهاي مـؤثر بـراي كنتـرل      . شود پذيري در اجراي قانون مي رند، مانع از تضمين نظارت و مسئوليت      عهده دا 

نهادهـاي  "اي كه به ارگانهاي اجرايي قانون داده شده، به ويژه با توجه به اعمال قدرت فراوان از سـوي                      اختيارات گسترده 
 ايـن ضـعفهاي سـاختاري       137.آفـرين اسـت     باقي مانده است، مشكل    كه اعضا و فعاليتهاي آنها تا حد زيادي مبهم           "موازي

  .دهد ا در مقابل مردم ايران كاهش ميرپذيري مقامات  همچنين ميزان مسئوليت

دشوار را  تخلف و مسئول    م فرد   امكان يافتن  تقسيم شده است و اين امر        "زندانهايي درون زندان  "بندهاي زندان اوين به     
اويـن،  زنـدان  ، يعني تنها چند ماه قبل از بازداشـت خـانم كـاظمي در    1381 مان ملل در اسفند گروه كاري ساز  .سـازد   مي

 اشاره كرد كـه خـارج از نظـارت          "زندانهايي درون زندان  "گروه كاري، به وجود     . بازديدي رسمي از اين زندان انجام داد      
كه خود همراه   (ي از مقامات ارشد دولت      رغم اين واقعيت كه گروه كار       طوري كه علي     به – هستندمديريت مركزي زندان    

 زندان را دريافت كرده بود، دو فرد ناشناس كه ظـاهراً عوامـل اطالعـات بودنـد،         209مجوز بازديد از بخش     ) هيئت بودند 
  :كه گروه كاري با ابراز نگراني اشاره كرد كه  چنان138.دشدنيئت ترك محل توسط هخواستار 

                                                 
 توضـيح   2 در بخش پنجم، قسمت ب، بنـد         طور  همان. 1. ، ص 18زيرنويس  . ه رئيس جمهوري، رك   عبدالكريم الهيجي درباره گزارش هيئت ويژ      اظهارات   134

  .نشددر بازداشت زهرا كاظمي داده خواهد شد واضح است كه حضور اين قضات منجر به اجراي رعايت تشريفات قانوني مناسب 
  .5، ص 2زيرنويس . ، ركگزارش كميسيون اصل نود 135
  .6 و 5. همان، صص 136
گفتـه  . كننـد  شود كه غالباًً در مسائل مربوط به امنيت و اطالعات مداخله مـي      ههاي فشار فراقانوني دولتي گفته مي        به مجموعه اي از گرو     "نهادهاي موازي " 137
  .46 و 19-13.، صص74زيرنويس .  مرده در تابوت، ركمثل. كنند شود كه نمايندگان اين ارگانها بخشهاي خاصي از زندان اوين را كنترل مي مي
  .3، قسمت 32، پاراگراف 122زيرنويس . گزارش گروه كاري سازمان ملل، رك 138
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چرا كه از يك سو حاكي از وجود چيزي براي پنهان كردن بـود و از         اين رويداد بسيار مايه تأسف بود       
سوي ديگر، يك مأمور سرويس مخفي مانع از اجراي دستور مقامات ارشد دولت شده بـود، كـه مايـه                    

اما دستاورد مثبت اين بازديد ايـن بـود         . باشد  مينگراني براي آينده اصالحاتي كه در حال تدوين است          
ويـژه زنـدانيان    ، بـه   را كه بيشتر زنـدانيان     "زنداني درون زندان  "حت وجود   كه گروه كاري توانست ص    

 ،از آن صـحبت كـرده بودنـد       كاري  گروه  به هنگام مصاحبه با      ،مدتي در آنجا زنداني بودند      كه سياسي
   139. تأييد كندصورت عيني به

ت، ايـن   ش بـراي اجـراي اصـالحا      د كه حتي در صورت تمايل مقامات ارشد دولت به تال          نده ميچنين رويدادهايي نشان    
، فقـدان ضـمانتهاي قـانوني     دليـل     به"كند كه     گيري مي    گروه كاري چنين نتيجه    140.توانند به راحتي خنثي شوند      تالشها مي 

  141". ذاتاً خودسرانه است و بايد متوقف شود'حبس درون حبس'
وق بشر را در اين مورد تأييد كرد كه در حالي           مصاحبه مركز اسناد با يك زنداني سابق زندان اوين، گزارشهاي ناظران حق           

رسماً با سازمان زندانهاي كشور است، ارگانهاي مختلف دولت بلوكهاي مجزايي از سلولهاي زندان اويـن                كه كنترل زندان    
 نيز وزارت   سد كه چند بند مختلف از زندان عمالً به مقامات قوه قضاييه، سپاه پاسداران، و              ر  مينظر     به 142.را در كنترل دارند   
 تحـت كنتـرل وزارت اطالعـات اسـت       209طور اخص، چنين گزارش شده است كه بخش           به. ده است اطالعات واگذار ش  

 تحت كنترل سرويـسهاي اطالعـاتي       143240و بخش   ) احتماالً اعضاي سپاه پاسداران نيز در كنترل اين بخش سهيم هستند          (
   144.قوه قضاييه قرار دارد

 از جمله، نهادهـاي     –) و گاهاً رقيب  ( بازداشت و بازجويي در بين ارگانهاي دولتي مختلف           در اختيارقدرت و   توزيع عملي   
 شناسـايي متخلفـان و مـتهم        – كه اعضا، منبع قدرت و نحوه اعمال قدرت آنها تا حد زيادي مبهم است                 و موازي  فراقانون

  145.كند كردن آنها به بدرفتاري در زندان را دشوارتر مي

                                                 
  .همان 139
  : گزارش داد كه1383سازمان ملل در سال گروه كاري  140

. ددر مورد زندانهايي كه در آنجا برخوردهاي خودسرانه روي داده بود تحقيق كر] كميسيون اصل نود مجلس... [به دنبال شكايات 
و بازديد از آنها، و سپس وادار كردن وزاراتهاي مربوطه به اينكه اين ) مخفي(شناسايي زندانهاي غيررسمي : هدف تحقيقات دو امر بود

حتي اگر، به واسطه تالشهاي كميسيون اصل نود، بيشتر اين . زندانها را رسماً تحت كنترل انحصاري سازمان زندانهاي كشور قرار دهند
شوند، سرويسهاي اطالعاتي همچنان نفوذ عمده آشكاري  دريج تحت كنترل انحصاري سازمان زندانهاي كشور قرار داده زندانها به ت
  . زندان اوين به صحت اين امر پي برد209كه گروه كاري سازمان ملل با اظهار تأسف در خالل بازديد از بخش  دارند، چنان

  ). شده استتأكيد(، قسمت ب 36  همان، پاراگراف
  .همان 141
  .13. ، ص74زيرنويس . مثل مرده در تابوت، رك 142
كند كه كاظمي در زماني كه در بازداشـت قـوه قـضاييه بـود در ايـن بنـد         اشاره مي،3 و 2. ، ص1زيرنويس . گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري، رك 143

  .شد مينگهداري 
 سابق كه مركز اسناد حقوق بشر ايران با او مصاحبه كرده نيز زندان اوين را به همين صورت يك زنداني. 13. ، ص74زيرنويس . مثل مرده در تابوت، رك 144

 اين شـخص  . شوند  ي مجزايي اداره مي   كند كه در آن بندها تحت كنترل ارگانهاي مختلف و خارج از نظارت سازمان زندانهاي كشور، همانند دنياها                   توصيف مي 
دليل اين واقعيت كه معموالً زندانيان چشم بسته  به": كند كه كرده اين ديدگاه ديده بان حقوق بشر را منعكس ميصاحبه كه مركز اسناد حقوق بشر ايران با او م 

كنند مـشخص     شوند اين سازمان نتوانسته نوسانات قدرت در داخل زندان و ماهيت واقعي آنهايي را كه زندانهاي انفرادي را كنترل مي                     در داخل زندان منتقل مي    
 ايران با او مصاحبه كرده است شماري از اين ارگانهـا در نهايـت تحـت نظـارت دفتـر رهبـري       به گمان اين شخص كه مركز اسناد حقوق بشر . همان ".كند
  . باشند مي
ويس ضد اطالعات سرشود، نظير وزارت اطالعات،  زندانها توسط چند منبع قدرت اداره مي"كند كه  گروه كاري سازمان ملل به همين صورت خاطرنشان مي 145

ارتش و پليس نظامي، سرويس حفاظت نيروي انتظامي و بازرسي عمومي، سرويس ضد اطالعات سپاه پاسداران، و پليس نظامي، بسيج، سرويس ضـد اطالعـات              
  .، بخش ب36، پاراگراف 122زيرنويس .  گزارش گروه كاري سازمان ملل، رك".وزارت دفاع
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 بـه ايـن نتيجـه        خود در مورد تصميم گيريهاي امنيتـي در ايـران          2001سال   و همكارانش، در تحقيق      (Byman) بايمان
دارد وجود  تداخل اختيارات – هم در تئوري وهم در عمل –طور قابل توجهي      نهادهاي امنيتي متعدد ايران به    در   كه   رسيدند

 عوامـل كنند كه تعدد ايـن نهادهـا، نقـش عمـده              استدالل مي  آنها   146.باشد  مينساختار فرماندهي و نظارت آنها مشخص        و
ارگانهاي امنيتـي منجـر بـه        در بين    "روشن و واضح  طور    فقدان تقسيم كار به   "غيردولتي، نقش مهم روابط شخصي افراد و        

نزاع چرا كه    اين تداخل وظايف ممكن است عمدي باشد،         از طرف ديگر   147.تعارض سياستها و فعاليتهاي اجرايي شده است      
شود و ماهيت تداخل نهادهـاي امنيتـي    داخلي فيما بين منابع قدرت دولت منجر به ايجاد مراكز قدرت چندگانه و رقيب مي 

 نظامي به مراتـب دشـوارتر       انجام كودتاي   هنگامي كه چند نهاد نقش امنيتي دارند،        زيرا  ؛  ...منافعي براي ثبات نظام دارد      "
  148".خواهد بود

عنوان مثال، در حالي كه نيروهاي انتظـامي رسـماً            به. وجود دارد نظارت در ساختار سيستم اطالعاتي نيز       تداخل اختيارات و    
شود و او به نوبـه خـود افـسران            تابع وزارت كشور هستند، فرمانده كل نيروي انتظامي مستقيماً از سوي رهبر منصوب مي             

در نتيجه، عبدالواحد موسوي الري، كه يك       . كند  منصوب مي ) كار هستند   كه تا حد زيادي محافظه    (ارشد نيروي انتظامي را     
او بر نيروي انتظامي كنترلي نـدارد،       " صراحتاً اعالم كرد كه      1378اصالح طلب است، در يك كنفرانس مطبوعاتي در آذر          

  149".كنند چرا كه افسران آن از دستورات او اطاعت نمي

ستم         ارگانهای اطالعاتی خود آشکارا نت     تعدد   شگفت اينکه  رای اصالح سي وارد   يجه ضمنی تالش ب وده است  در بعضی م  150. ب

د قسمت پنجم،   بخشکه در ( تحليل مسئوليت مافوق      تجزيه و    اين ساختارهای پيچيده همچنين سؤاالت مهمی را در مورد          ج، بن

  .ندک  میمطرح)  بيشتری در مورد آن داده خواهد شد توضيحات١-٢

  

                                                 
  ،2001كمپاني راند، . گريين. ، نوشته دانيل بايمان، شهرام چوبين، انوشيروان احتشامي، جرولد د"د از انقالبپليس امنيتي ايران در دوران بع"146

Daniel Byman, Shahram Chubin, Anoushiravan Ehteshami, Jerrold D. Green, Iran’s Security Policy in the Post-
Revolutionary Era, Rand Corporation, 2001] 

در عين حـال،  .  21. ص] سياست امنيتي ايران: از اين به بعد[http:/www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1320/index.html . رك
  :كننده باشد  هدهند كه فقدان نظارت ممكن است گمرا اين مؤلفان هشدار مي

 بدون نظارت عمل مقامات مافوقافراد و كند كه  ميبي نظمي و هرج و مرج آشكار نهادهاي ايران غالباً  اين برداشت ذهني را ايجاد 
كنند كه كارهاي مهم را بدون دست   معدودي جرأت ميمقامات، يكپارچكيبراي حفظ . اين برداشت معموالً نادرست است. كنند مي

ساختار ... . گيرند نمي صميم  افراد بدون اجازه از باال تتر نپاييويژه در سطوح  به. كم تأييد روش و تاكتيك از سوي رهبري انجام دهند
، توان 1368از زمان اجراي اصالحات قانون اساسي در سال . كند نهادي ايران، نظارت يا حداقل آگاهي از فعاليتهاي امنيتي را تقويت مي

يا  مقام ارشد و به عنوانتواند   اي كه در آن هيچ ارگان يا فرد خاصي نمي كنترل و فرماندهي رهبر به شيوه به هم پيوسته و پيچيده
  . شود عمل كند، اعمال مي مستقل از رهبري

اشاره  خاصي  رسمي  متخلفان در بين مقامات     اگر اين فرضيه درست باشد، چون به آگاهي و توان براي جلوگيري و مجازات               ). تأكيداضافه شده  (22. همان، ص 
خواهـد  تأثير قابـل مالحظـه اي   )  مورد بحث قرار خواهد گرفت3-1-2 ج، بند كه در بخش پنجم، قسمت(تجزيه و تحليل مسئوليت مافوق     در مبحث   كند،    مي

  .داشت
  .21. ، ص146زيرنويس . منيتي ايران، ركسياست ا 147
  .27. همان، ص 148
  .12. ، ص11زيرنويس . مروري بر بخش امنيتي ايران، رك 149
 كند، بسياري "پاكسازي" دولت تالش كرد وزارت اطالعات را 1378 و 1377سالهاي شكنيهاي خاصي در اواخر  هنگامي كه به دنبال انتشار گزارش قانون 150

، 74زيرنويس . عنوان مثال نگاه كنيد به مثل مرده در تابوت، رك به. كار شدند از كاركناني كه از اين وزارت برداشته شدند در ارگانهاي امنيتي موازي دست به             
به سرويسهاي اطالعاتي قوه قضاييه منتقل شدند و در حال حاضر يك سرويس امنيتي مـوازي را اداره                  "اين افراد   كه گزارش داده بسياري از       (7، شماره   8. ص
  )".دهد كنند كه فعاالن و افشاگران سياسي را هدف قرار مي مي
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  ان تقسيم كار دقيق در بين ارگانهاي اطالعاتي و فقدمسئله تداخل اختيارات
كاظمي به وضوح مشكالتي را نشان داد كه به علت تداخل اختيارات ارگانهاي مختلف بر نظـارت بـر                   خانم  پرونده  

گروههاي مختلفي كه او را در بازداشت نگـه  ايراد اتهام به    طور كه     ، همان بودندبازداشت و بازجويي به وجود آمده       
عنـوان مثـال،      بـه . ، شامل قوه قضاييه، وزارت اطالعات و واحد اطالعات نيروي انتظامي نافرجـام مانـد              داشته بودند 

و ) كه قوه قـضاييه را در كنتـرل داشـتند         (كاران    كاظمي به جنگ بين محافظه    خانم  تحقيقات در مورد علت مرگ      
بـه  "،   كـاظمي  گويـد   مياين باره   در  طلبان كه وزارت اطالعات را تحت كنترل داشتند مبدل شد؛ يك ناظر             اصالح  

خارج در  و  زندان آشكار است    چنان كه در داخل      - دنياي موازي ساختار تقسيم شده قدرت در ايران وارد شده بود          
  151".نيز همين گونه استزندان 

هـا و   دهرساندن سوءاستفارسد كه تعدد سازمانهاي اطالعاتي مانع ايجاد مكانيسمهاي نظارتي براي به حداقل           نظر مي   به
 بـا توجـه بـه       رسد  مينظر    به"كند،    طور كه كميسيون اصل نود تأكيد مي        همان. شود  ضمين تحقيقات مناسب مي   و ت 

و سـاير مـسائل      مخالفت كارشناسان ضدجاسوسي وزارت اطالعات با دستگيري و ادامه نگهـداري خـانم كـاظمي              
نابساماني را در برخورد انتظامي و قضايي با خـانم          مطروحه در پرونده از بدو امر تا فوت، اجماالً نوعي سردرگمي و             

 الزامـاً نتيجـه فقـدان       نابـساماني  ين حـال ايـن     ا  با 152".مشاهده كرد توان    كاظمي، قبل و حتي بعد از مرگ وي مي        
كرد كـه اگـر خـانم         وزارت اطالعات مكرراً تأكيد مي    . ه است قانوني در مورد حوزه اختيارات نبود     دستورالعملهاي  

شد، بـه ايـن پرونـده بـه           ول تحقيقات جاسوسي بود تحويل داده مي      لحاظ فني مسئ    قيماً به ارگاني كه به    كاظمي مست 
  :شد مراتب بهتر رسيدگي مي

كند كه شما چرا متهم بـه جاسوسـي را بـه     مشاور قضايي ضدجاسوسي وزارت به آقاي دادستان اعتراض مي 
 در اختيار وزارت اطالعات باشد، نظر مـا ايـن           جايي تحويل داديد كه در تخصص آنها نيست اين خانم بايد          

بوده كه وي را آزاد كنيد برود، اما هنگامي كه وي را دستگير كردند قاعده اين بوده كـه تحويـل وزارت                      
 153.را به شما اعالم نماييم بدهيد تا ما از وي تحقيق كنيم و نتيجه

ر كردند فاقد اختيارات    يكاظمي را دستگ  خانم  در ابتدا   در واقع، وكيل خانواده كاظمي استدالل كرد كه مقاماتي كه           
قانوني براي اين كار بودند، چرا كه مأمورين انتظامي داخل زندان اوين حق دخالـت در امـور خـارج از زنـدان را                        

و در واقع، ظاهراً براي كنترل اغتشاشات يا برخورد با تخلفات احتمـالي، مقامـات انتظـامي افـسري را در              (نداشتند  
عالوه آنها استدالل كردند كه مقررات مربوت به قـوانين داخـل و خـارج      به154).ج از زندان مستقر نموده بودند خار

 از ايـن    155.توانند فراتر از حوزه مأموريت خود عمل كنند          در پستهاي مربوطه نمي    مأموريندارد كه     زندان مقرر مي  
 قانون مجازات اسالمي به ارتكاب      575ردند بر اساس ماده     توان مقاماتي را كه خانم كاظمي را دستگير ك          ديدگاه، مي 

  156.بزه توقيف غيرقانوني متهم كرد
                                                 

  .6زيرنويس . راز يك قتل، رك: ايران 151
  .5. ، ص2زيرنويس . ، ركگزارش كميسيون اصل نود 152
  ).كند كه از معاونان وزارت اطالعات نقل مي (2. همان، ص 153
  .13، ص 1 قسمت ، بخش دوم،3زيرنويس . تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك 154
  .84زيرنويس . ، رك در مورد محاكمه احمديAگزارش شاهد  155
  .13، ص 1 قسمت ، بخش دوم،3زيرنويس .  زهر ا كاظمي، ركتقاضاي تجديدنظر 156
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 ناكارآمدي راهكارهاي قضايي در رسيدگي به تخلفات قوه قضاييه. 3

 در پـيش رو جويي  ه چار براييراههاي قوه قضاييه   سوءاستفادهنايقربان ،در تخلفات ياد شده  قوه قضاييه    سهيم بودن نظر به   
اسـت كـه ديـدگاههاي      افـرادي     و برنامه ريزي شده     درگير سركوب سيستماتيك   از آنجايي كه قوه قضاييه اساساً     . دارندن

دارند و به طور مداوم حق برخورداري از رعايت تشريفات قـانوني در دادرسـي را نقـض                   ميانتقادي نسبت به دولت ابراز      
كه اعضاي عاليرتبه قوه قضاييه متهم به ارتكاب جرم هستند قادر به انجام             ويژه در جاهايي      لحاظ ساختاري و به      به 157كند،  مي

رسد كه مصونيت از مجازات در سطح گسترده، برخي از عوامل قوه قضاييه را متقاعـد                 مينظر    به. طرفانه نيست   تحقيقات بي 
ادستان مرتضوي نقل شده اسـت      عنوان مثال از د      قانوني در امان هستند؛ به     تخلفاتارتكاب   رتوصدر  ساخته است كه آنها     

  158".من خودم قانونم. من هيچ نيازي به قانون ندارم": احتاً گفته استاي با خانواده يك زنداني سياسي صر كه در جلسه

   رسيدگي قضايي به پرونده كاظمي.3-1

بـا تخلفـات     راهكارهاي قـضايي در برخـورد        ناكارآمدي)  شرح داده شد    ج قسمت،  چهارمبخش  كه در   (محاكمه احمدي   
  .عامالن قضايي را به وضوح نشان داد

  نفر كه شاهد دسـتگيري      ل بيست  شامل مخالفت دادگاه با احضار شهود و عدم پيگيري حداق          ، محاكمه آفرين مشكل   موارد
مطـرح   را اين سؤال  همچنين ، شهادت از سوي اين افراد"رفتنگ پس" باالي و درصدكاظمي بودند از سوي دادستان خانم  
 اظهارات حداقل يك شاهد مبني بر اينكه او از سوي مقامـات دولـت             . اند  بودهقرار گرفته    كه آيا شهود تحت فشار       ندك مي

 نگرانـي در ايـن      )1ج، بند   قسمت  چهارم،  بخش  نگاه كنيد به    (براي پس گرفتن شهات خود تحت فشار قرار گرفته است           
اعتبار و قابل   غيير داده شده بودند، سؤاالت بيشتري را در مورد           ت واضحطور    پذيرش مداركي كه به   . كند  مورد را تقويت مي   

  .سازد مطرح ميدر دادگاه استفاده شده استناد بودن اسناد و مدارك 

اظمی محاكمه مكرراً از سوي وكيل خانواده       قانوني بودن    دادگاه صالحيت قانوني براي رسيدگي      كه   كرد   كه استدالل مي   ک
عليـه  ايراد اتهـام    تصميم به   : اتهام وي بود  نوع  تر، انتخاب متهم و     انگيز  بحثموضوع  اما   159.رفتبه پرونده ندارد زير سؤال      

او و تخفيف اتهام    )  كرده بود  مطرحطور خاص اتهامات را عليه قوه قضاييه          با وجود اينكه خانواده كاظمي به     (احمدي  آقاي  
   .ع انجام پيگرد قانوني شد حاكي از اين است كه فشار سياسي مان"شبه عمد"از قتل عمد به 

                                                 
 نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ايران، تأكيـد  2002به همين صورت در گزارش سال . 43. ، ص74زيرنويس . ابوت، ركمثل مرده در ت 157

  : شده كه
كه مانع اصلي اصالحات و مانع معرفي و تقويت يك فرهنگ حقوق بشر، قوه قضاييه، حاميان و ... رسد  نظر مي خيلي آشكار به

  . اين گروهي است كه مسئوليت سنگين نقض مداوم حقوق بشر در ايران را بر عهده دارد... .پشتيبانان آن هستند
[Maurice Danby Copithorne, Report on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran, 
E/CN.4/2002/42.] 

 واگذار كردن تحقيقات به عامالني كه خود در نقض قانون دست دارند مؤثر باشـد، همـان   بعيد است كه. 43. ، ص74زيرنويس .  در تابوت، رك مثل مرده 158
انتـصاب بحـث    " با اظهار تأسـف      2003عنوان مثال، گروه كاري سازمان ملل در سال           طور كه واگذار كردن اصالحات قضايي به همين عامالن مؤثر نيست؛ به           

 را خاطرنـشان    "عنوان دادستان كل تهران، و با مأموريت اصالح سيستم دادستاني           قاضي دادگاه مطبوعات، به   برانگيز و مورد منازعه اخير قاضي سعيد مرتضوي،         
  .5، بخش 64، قسمت 119زيرنويس . گزارش گروه كاري سازمان ملل، رك. كند مي
  2. ، ص1، بخش اول، قسمت 3زيرنويس .  تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك159

٣٨



 2

امـر كـه   از جمله اين  –اش را انجام دهد وظيفهبتواند   كامل دادگاه مانع از اين شد كه وكيل          پرونده دسترسي وكيل به     عدم
بسياري بر اين باورنـد كـه        ).3ج، بند   قسمت  چهارم،   بخشنگاه كنيد به    ( رسمي گم شده بود      پروندهصفحات متعددي از    
 انتقام از آنهـا بـه خـاطر پيگيـري           ،بعد از محاكمه  ) از جمله دستگيري و بازداشت    (ي خانواده كاظمي    آزار و اذيت وكال   
  .پرونده بوده است

  ضعيف و ناكارآمد بودن ارگانهاي تحقيقاتي حقوق بشر. 4

م تفاوت دارند   يي با ه  آلحاظ كار    اما آنها به   ،اند  در ايران شكل گرفته     حقوق بشر  ي سازمان تحقيقات  يندر سالهاي اخير، چند   
  .باشد ميمحرز  كه تخلف است  مواردي براي كمك به محاكمه ناقضان قانون حتي دريمانع، عدم قدرت اجرايي آنهاو 

 كميسيون اصل نود مجلس. 4-1

دهـد كـه در مـورد          مجلس اجـازه مـي      از  اي ه  كميت  طور كه در باال توضيح داده شد، اصل نود قانون اساسي ايران به              همان
در دوره آزادي نـسبي سياسـي، هنگـامي كـه       . دهـد ارائـه   گانه دولت تحقيق كند و گزارش          سه قوايات افراد عليه    شكاي

رسيد كه مكانيسم اصل نود       نظر مي   ، به "اعمال فشار واقعي بر قضات تندرو و ديگر مقامات مسئول را آغاز كرد            "كميسيون  
 هرچند كميسيون فاقـد قـدرت       160.پذيري را فراهم كند     مسئوليتممكن است بتواند يكي از چند ابزار معدود براي افزايش           

اجرايي واقعي بود، تنها راه موجود براي اعاده حق بسياري از زندانياني بود كه گزارش عمومي كميـسيون را راهـي بـراي                       
نگـاران و     كميسيون در مورد سركوب روزنامـه      1380 و   1379 در سال    161.هاي خود تلقي مي كردند      جلب توجه به پرونده   

 قضاييه   قوه ،ل خشونت عليه دانشجويان تظاهركننده     دولت در مقاب   پذيري  مسئوليت دانشجويان، برخورد با زندانيان سياسي و     
 آنهايي كه نزد كميسيون اصل نود شكايت كردند در عين حال كه جلب توجه به پرونده خود را                   162.را تحت فشار قرار داد    

 حتي نمايندگان مجلس كه بر اساس قانون اساسي موظـف بـه انجـام               163.دگرفتنتقام قرار   معرض ان نيز در مفيد يافتند، خود    
 نمايندگان كه خواستار اطالعات در مورد شـرايط زنـدانيان           ترين  صريح تحقيقات بودند از انتقام در امان نبودند؛ شماري از        

در بـين   حـضور   فعاالن انتقاد كردند در هنگـام       نگاران و     سياسي شدند و يا از قوه قضاييه به خاطر هدف قراردادن روزنامه           
  164.گرفتند ميمردم از سوي عوامل لباس شخصي مورد حمله قرار 

                                                 
  .60. ، ص74زيرنويس . ركمثل مرده در تابوت،  160
 .همان 161
 61. همان، ص 162
اگر هيچ ابزار مطبوعاتي نبـود، هـيچ تحقيقـاتي از سـوي     "، شخصي كه شكايت كرده بود گفت 1. ،  ص74زيرنويس . براساس مثل مرده در تابوت، رك 163

  :  اما شخص ديگري كه شكايت كرده بود توضيح داد". يا مرده بودمكنم اآلن هنوز زندان بودم ميپارلمان صورت نمي گرفت، كميسيون اصل نودي نبود، فكر 
ها شكايت من به كميـسيون اصـل نـود را             دو روز بعد از آنكه روزنامه     . ها در مورد شكايت من به كميسيون اصل نود نوشتند           روزنامه

نها مرا خارج از شهر به طرف جاده كرج  آ. منتشر كردند، چند مرد لباس شخصي آمدند و مرا درست جلوي خانه ام سوار ماشين كردند               
 بفرماييد، اگر "هنگامي كه من را به تهران برگرداندند، من را جلوي ساختمان مجلس  پايين انداختند و گفتند، . بردند و شديداً مرا زدند

  ".آنجاست. مجلس شكايت كن] اصل نود[خواهي برو و به كميسيون  مي
توانند بكنند؟ نه تنها هيچ توان اجرايي ندارند، بلكه هميشه  اعضاي كميسيون اصل نود چه كار مي": مصاحبه شد گفتو همان طور كه شخص ديگري كه با او 

  .62. ص.  همان"شوند ميدستگير 
 .62. ، ص74زيرنويس . مثل مرده در تابوت، رك 164
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   حقوق بشريديگر سازمانهاي تحقيقات. 4-2

كميسيون حقوق بشر اسالمي، كميسيون حقوق بشر مجلس، و          –، سه سازمان رسمي حقوق بشر شكل گرفتند       1990در دهه   
وابسته به نهادهاي مختلف دولت بودند و توسط        "  يك كه هر  –)وسط وزارت خارجه تأسيس شد    كه ت  (سازمان حقوق بشر  

 166.محـدود بـود   اين قـدرت اجرايـي      ، و اگر قدرت اجرايي هم داشتند        165"شدند  احزاب مختلفي در داخل رژيم كنترل مي      
س جمهور خـاتمي منـصوب شـد تـا           از سوي رئي   1376، كميسيون اجرا و نظارت بر اجراي قانون اساسي در سال            عالوه  به

   167. بررسي كندشكايات درباره موارد نقض حقوق را

 متخلفان باشـد، نـاتواني و       پذيري  مسئوليت كننده تضمين حقوق بشر    يرسيد ايجاد سازمانهاي تحقيقات     نظر مي   در حالي كه به   
اين سازمانها افـشاگرتر    توسط  كايت  شدريافت  شايد آمار   . خالف آن را به نمايش گذاشت      سازمانهاناكارآمدي نسبي اين    

ود اعالم كـرد كـه بـيش از         خ 1378 نظارت بر اجراي قانون اساسي در گزارش سال        عنوان مثال، كميسيون اجرا و      به: داشب
ون حقـوق بـشر     ي در عين حال، كميـس     168". براي بررسي مناسب نديده است     راآنها  " شكايت دريافت كرده است اما       400

مربوط به مـسائلي اسـت كـه        ) بيش از يك سوم   (مورد  161 شكايت دريافتي،    444عالم كرد كه از     اسالمي در يك فقره ا    
   169.نمايد مي بيشتر متمايزعنوان ناقض اصلي حقوق بشر  را بهقوه قضاييه نقش  كه قوه قضاييه نسبت دادتوان به  مي

  

  ضعف قانونمندي. 5

حقوق افراد و عدم پايبندي آنها به محـدوديتهاي قـانوني بـر             تكيه عوامل رسمي بر نهادهاي قانوني جهت محدود كردن          
  . خودقدرت

 اجزاي.  به يك ساختار مبتني بر قانون اساسي اشاره دارد كه در آن خود دولت تابع محدوديتهاي قانوني است                  "قانونمندي"
بـه ايـن   (يله قانون تعيين شـود  وس  اين مفهوم عبارتند از برتري قدرت قانوني و اين اصل كه حدود اقدامات دولت به               اصلي

 و تكيـه بـر      170)"بـه طـور يكـسان اعمـال شـود          بر مسئوالن، از جمله قضات و شهروندان عـادي            بايد قانون"معني كه   
 ند و آيـين دادرسـي     طور يكسان اجرا كن     در مورد همه افراد به    قانون را   يعني دادگاهها بايد    (طرفانه    مكانيسمهاي عدالت بي  

                                                 
 )2001 برابر با 1381 (278 -9 فرهنگي گرايي تسوءاستفاده از نسب: رضا افشاري، حقوق بشر در ايران 165
استدالل شده است كه اين سازمانها غالباً بدرفتاري با شهروندان را توجيه كردند يا اطالعات نادرست دادند و در بعضي موارد حتي در پنهان كـردن مـوارد    166

در مـورد ادعاهـاي شـكنجه و وجـود مراكـز            اما كميسيون حقوق بشر اسالمي، سرانجام شروع به مطرح كردن سـؤاالتي             . همان. نقض حقوق بشر سهيم بودند    
. و بنا به گزارشها خواستار تحقيقات مستقل و كامل در مورد مرگ كاظمي شد         ) همان(داد نمود     ويژه آندسته كه روحانيون را هدف قرار مي         بازداشت مخفي، به  

  .2003 ژوئيه 15 برابر با 1382 تيرماه 24، "زهرا كاظمي انجام شوديك تحقيق مستقل بايد در مرگ : ايران"الملل،  نگاه كنيد به گزارش خبري سازمان عفو بين
[Amnesty International, Press Release, Iran: An independent inquiry must be opened into the death of Zahra 
Kazemi] 

   .195. ، ص124زيرنويس . المللي حقوقدانان، حمله به عدالت، رك كميسيون بين 167
  .همان 168
   .، بخش الف36، قسمت 122س زيرنوي.  گزارش گروه كاري سازمان ملل، رك169
  .8 .، ص1997 برابر با ژانويه 1375 نوشته ريچارد فالون، دي "عنوان بحثي در قانون اساسي حكومت قانون، به" 170

[Richard Fallon, “The Rule of Law” as a Concept in Constitutional Discourse] 
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 مقننـه  اجرايي و   قواي  اي است كه  مستقل از فشار          بنابراين قانونمندي مستلزم قوه قضاييه     171.)ار بگيرند به ك  منصفانه اي را  
  172.به دور باشد سياسي خودسرانه عوامل مداخله  از كه– شامل قضات، وكال و حقوقدانان– يك سيستم قانونينيزاست و 

بر اهميت قانونمندي در تقويـت و ارتقـاي بنيـان سيـستم             " خاتمي، از ابتداي دوره رياست جمهوري خود،         رئيس جمهور 
 براي  "، خاطرنشان كرد كه     1376 مرداد   13در سخنراني آغاز كار خود در       ايشان   در واقع،    173".سياسي ايران تأكيد داشت   

خدمت به مردم، بر مسئوالن اجرايي واجب است و به همين صورت وظيفه و مأموريت رياست جمهوري اسالمي است كه                    
  174".در صدر همه، در راستاي نهادينه سازي قانونمندي و قانون اساسي تالش كند

   ايراني، استدالل كرده است، حتي مخالفان اصالحات سياسي، عاليرتبهطور كه مهرانگيز كار، وكيل با وجود اين، همان

   سنگر بگيرند و بهتوانند پشت آن  است كه ميمانده بعقاي  دانستند ساختار قوانين ايران به اندازه مي
  175.حذف دگرانديشان از حيات سياسي و مطبوعاتي و فرهنگي كشور، صورت قانوني ببخشند

طـور مـؤثري درهـاي       بـه "از ابزارهاي قانوني شكل گرفت تا        اي  هع مجمو  به بعد  1376 كه از سال     نويسد ميز كار   مهرانگي
از ابراز  جديد براي افزايش توان مقامات قضايي جهت جلوگيري         ، از جمله تصويب قوانين      "مذاكره، بحث و انتقاد را ببندند     

 احل به وكيل را در مر     مين كه شديداً حق دسترسي مته     1378 در سال    كيفريدادرسي  آيين  يب قوانين   افكار مخالف و تصو   
ـ   "عمـدي بـراي     به صـورت    اقدامات  اين  كه   كند  مي او همچنين استدالل     176.كردميتحقيق و بازجويي محدود      ردن فلـج ك

  177.قضات صورت گرفتانتظامي  نظير مكانيسم اصل نود قانون اساسي و دادگاه "مكانيسمهاي نظارتي

هـاي مختلـف از شـرايط      در زمينه– عنوان ابزاري براي محدود كردن حقوق فردي اتكاي قوه قضاييه بر مقررات قانوني به   
بـا عـدم پايبنـدي خـود ايـن قـوه بـه               –  مـبهم  فري كي سخت براي مجوز عكاسي گرفته تا دستگيري بر اساس اتهامات         

  .ردمحدوديتهاي موجود در قوانين ايران شديداً تناقض دا

                                                 
، نوشته برايـان    "تاريخچه، سياستها، فرضيه  : درباره حكومت قانون  "براي توضيحات بيشتر در مورد مفهوم قانونمندي، نگاهي كلي بيندازيد به            . 9.  همان، ص  171

  2001 برابر با 1381تاماناها، 
[Brian Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory (2001)] 

قوانين عمومي كه داراي ويژگيهاي عموميت، برابري در (مشروعيت رسمي ) 2دولت محدود به قانون؛ ) 1: كند عبارتند از  ميمتمايزتاماناها سه بخش اصلي كه 
 يا شهروندان    خواه پادشاه، قضات، مقامات دولت،     –بيني ديگر افراد    نبايد تابع ميل و هوس غير قابل پيش       "(حاكميت قانون نه فرد     ) 3؛ و   )اجرا و قاطعيت باشند   

 .115-123. همان، ص)  ".باشد
، در 1985 كه در هفتمين كنگره سازمان ملل، سـال  "قضاييه] قوه[اصول كلي سازمان ملل درباره استقالل "توان در  مؤثر در اين زمينه را ميدستورالعملهاي  172

  . مجلس عمومي به تصويب رسيد، يافت146/40 و 32/40مورد جلوگيري از جرم و برخورد با مجرمان پذيرفته شد و با قطعنامه 
 [U.N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary U.N. Doc.] 

  .1. ، ص78زيرنويس . محدوديتهاي تغيير، رك 173
ممكـن  ": خن گفت و تأكيد كرد كـه در يك مورد ديگر، رئيس جمهور خاتمي حتي با قاطعيت بيشتري در مورد اهميت احترام به حقوق قانوني س. همان 174

هاي متحـرك   است يك سيستم بتواند با زور و ارعاب، آرامش را تحميل كند، اما اين آرامش چيزي بيشتر از سكوت يك قبرستان كه در آن مردم مانند مرده                     
  .14.  همان، ص".در حفظ يك نظام، نبايد حقوق انكارناپذير شهروندان را ناديده گرفت. هستند نخواهد بود

اي كه نزد مركز اسناد حقوق بشر ايران  ، در پرونده)1376-1384(اصالحات اظهارات مهرانگيز كار، يك تصوير كلي از ساختار قوانين ايران در دوران  175
 .قسمت يك، بخش دو] اظهارات مهرانگيز كار: از اين به بعد[است 

  .) تصويب شد1999  برابر با1378 قانون آيين دادرسي كيفري كه در سال 128 ه تبصره اصلبا  استناد ب (175زيرنويس . اظهارات مهرانگيز كار، رك 176
. مطالبه كند "مالحظات ديني"بر اساس را  اخراج قضات تواند مي دادگاه انتظامي قضات  كهشود ميگفته . 175زيرنويس . كار، رك اظهارات مهرانگيز 177

قاضي مرتضوي در دادگاه انتظامي قضات به علت تخلفات متعدد محكوم شده است و مانع اجراي حكم ": كهمحسن آرمين نماينده مجلس اظهار داشته است 
  .1. ، ص23زيرنويس . مرتضوي بايد محاكمه شود، رك:  اظهارات محسن آرمين".اند همحكوميت او شد
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  المللي در پرونده زهرا كاظمي  نقض قوانين داخلي و بين-ب

  :پردازد المللي و داخلي در پرونده زهرا كاظمي مي اين قسمت به بررسي سه حوزه اصلي نقض قوانين بين
 منع شكنجه •

 تهمحقوق م •

 مسئوليت تضمين حق حيات •

  

  منع شكنجه. 1

  .غيرانساني يا تحقيرآميز ممنوع است،  شكنجه و رفتار بيرحمانه،المللي بر اساس قوانين بين. 1-1

هيچ كس ": كند  ايران عضو آن است، تصريح مي ، كه(ICCPR)المللي حقوق مدني و سياسي  ده هفتم كنوانسيون بينام
 كميته 20 در تفسير عمومي شماره "....ا مجازات بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار بگيردنبايد تحت شكنجه، رفتار ي

تأكيد شده است كه ماده هفتم كنوانسيون از ) كه مسئول نظارت بر اجراي اين كنوانسيون است(حقوق بشرسازمان ملل 
 قانونگذاري و ديگر ترتيبات الزمه قانوني موظفند از طريق تمام دولتهاي عضو"جامعيت برخوردار است بدين معني كه 

 چه اين -اي كه اقدام كنند  توسط مقامات رسمي در هر حوزه" در برابر اعمال شكنجه "نسبت به محافظت از همگان
شان  شان مرتكب اعمال شكنجه شوند و چه در خارج از چارچوب اختيارات قانوني مقامات در حيطه اختيارات قانوني

صورت شخصي و در حوزه خصوصي عمل  نجه شوند و يا درصورتي مرتكب اعمال شكنجه شوند كه بهمرتكب اعمال شك
گونه توجيه يا معذوريتي موجب عفو و بخشودگي و يا تخفيف در مجازات  هيچ"،   عالوه بر اين178".م نمايند اقدا-كنند  مي

ستور يك مقام ارشد يا نهاد رسمي دولتي صورت ، حتي در مواردي كه اعمال شكنجه به دشود نميكنندگان ماده هفتم  نقض
رفتار يا مجازات بيرحمانه، " و يا آنچه كه "شكنجه"مورد مصاديق عملي كه   درماده هفتم در حالي كه 179".گرفته باشد

شوند صريح نيست، تعريف شكنجه در ماده يكم كنوانسيون منع شكنجه از   محسوب مي180"غيرانساني يا تحقيرآميز
  : است عام برخوردارمقبوليت

منظور  عمل عمدي كه به واسطه آن درد يا صدمه شديد جسمي يا رواني به فرد وارد آورد، خواه به هر
منظور تنبيه فرد به خاطر عملي   و خواه به،كسب اطالعات و يا گرفتن اقرار از خود فرد يا شخص ثالث

                                                 
از [) 1994چاپ ( در دوره يكم ساليانه اسناد 30، در سند شماره "44، كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشست 20تفسير عمومي شماره "نگاه كنيد به  178

   ].20تفسير عمومي : اين به بعد
[General Comment 20, U.N. Hum. Rts. Comm., 44th Sess., U.N. Doc. HRI\Gen\1\Rev.1 (1994) at 30]  

فلسفه وجودي . پردازد يح تعهدات دولتهاي عضو بر اساس مواد كنوانسيون مياي اتخاذ كرده و به تشر صورت دوره  را به"تفسيرهاي عمومي"كميته حقوق بشر 
در مورد مكاتبات دريافتي از  دارد كميته حقوق بشر اجازه. وسيله دولتهاي عضو است المللي حقوق مدني و سياسي به اين كميته نظارت بر رعايت كنوانسيون بين

شايان ذكر است كه . اظهارنظر كندباشند  تحت حمايت كنوانسيون مي وانسيون كه مدعي نقض حقوقسوي اتباع كشورهاي امضاكننده پروتكل اختياري كن
  .المللي حقوق مدني و سياسي را امضا نكرده است ايران پروتكل اختياري كنوانسيون بين

  .31همان، ص  179
تفسير . شود  و مجازاتهاي ممنوعه در ماده هفتم تمايز قائل نمي]هاي خشونت آميز[شايان توجه است كه كميته حقوق بشر ميان سطوح گوناگون رفتار 180

دهد و به همين ترتيب كميته ارائه فهرستي از اعمال ممنوعه   كنوانسيون هيچ تعريفي از مفاهيم مذكور در ماده هفتم ارائه نمي": اردد مي بيان 4بند در  20عمومي 
ونه تعريف و تبيين چنين تمايزاتي بستگي به گهر. ندبي مينرا ضروري ] هاي خشونت آميز[ رفتارو يا  روشي براي تمايز دقيق اشكال مختلف مجازات يا

   ".ماهيت، هدف و شدت رفتارهاي خشونت آميز ارتكاب شده دارد
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منظور ارعاب يا تهديد فرد   و خواه به،تكه او يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن اس
در صورتي كه اين درد يا صدمه به فرد، ؛  و يا بر مبناي هرگونه تبعيض انجام شده باشد،يا شخص ثالث
ويق، رضايت يا موافقت يك مقام رسمي دولتي، يا هر شخصي كه در چنين مقامي در با تحريك، تش

اي كه به طور ذاتي يا  درد يا صدمه. شود محسوب ميحال انجام وظيفه است، وارد شده باشد، شكنجه 
  181.شود تبعي الزمه مجازات قانوني است، شكنجه تلقي نمي

كند كه شرط دخالت يك مقام  المللي حقوق مدني و سياسي به وضوح بيان نمي در عين حال، ماده هفتم كنوانسيون بين
   .رسمي دولتي در اعمال شكنجه ضروري است يا نه

اصول و در زمره  المللي حقوق مدني و سياسي نبوده و اكنون المللي محدود به كنوانسيون بين  در قوانين بينمنع شكنجه
صالحيت "همچنين بر اساس قاعده . باشد كه همه دولتها موظف به رعايت آن هستند  مي182المللي ضوابط الزم الرعايه بين

. مجازات است] پيگرد و[قابل ] در همه جا[شكنجه ] المللي  قضايي بينقاعده قابل پيگرد بودن در قلمرو ["المللي قضايي بين
  :المللي بر اساس قاعده صالحيت قضايي بين

دهند كه با اعمال قانون خود براي مجازات جرايم معيني اقدام  المللي به همه دولتها اجازه مي قوانين بين
ه، از نظر محل وقوع جرم و يا مليت كنند، حتي اگر ميان دولت اعمال كننده قانون و جرم واقع شد

المللي در مورد  وجود قاعده صالحيت قضايي بين. هيچ ارتباطي وجود نداشته باشد) يا حتي قرباني(مجرم 
المللي  محكوم بودن آن دسته ازجرايم در سطح جهان و عالقه مشترك بين و  قبيح دليل جرايم خاص به

   183.م استبه همكاري براي جلوگيري از وقوع اين جراي

طور كلي، دزدي دريايي، جرايم جنگي، جنايت عليه بشريت، نسل كشي، تجارت برده، تبعيض نژادي، حمله به هواپيماها  به
الملل قراردادي از جرايم قابل  الملل عرفي يا حقوق بين  و اعمال شكنجه، بر اساس حقوق بين،يا ربودن آنها] غيرنظامي ي[

   184.شوند المللي محسوب مي يي بينپيگرد تحت قاعده صالحيت قضا

  

  بر اساس قوانين ايران شكنجه ممنوع است. 1-2

در قوانين ايران حق مصونيت از شكنجه صريحاً مورد حمايت قرار گرفته و مشخصاً شامل ممنوعيتهاي متعددي عليه اعمال 
  :شود شدگان مي شكنجه و بدرفتاري نسبت به بازداشت

                                                 
 ١٨١ 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)                                                                            
   

عنوان يك اصل نسخ ناپذير  كل به المللي آن را در همه دولتهاي جامعه بين] كه[است ... الملل عمومي  يك معيار حقوقي مدون حقوق بين"اين قاعده  182
 با مشخصات يكسان جايگزين شود امكانپذير الملل عمومي نبيكه با اصل و معياري ار حقوق چنين اصلي تنها در صورتي  تغيير. اند پذيرفته و به رسميت شناخته

  [The Vienna Convention on the Law of Treaties].. 699-698. ، ص1969 مه 23 كنوانسيون قانون پيمان نامه ها در وين، ".است
  .html.viennaconvention/instree/humanrts/edu.umn.1www://http . رك

  1987حوزه قضايي بين المللي براي تعريف و مجازات تخلفات معين، سال : تثبيت قوانين امور خارجه 183
]Restatement (3rd) of Foreign Relations Law: Universal Jurisdiction to Define and Punish Certain Offenses[  

  ]Antonio Cassese, International Criminal Law[ 286. ، ص2003، آنتونيو كسِيسي، حقوق جزايي بين الملل.   رك184
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: كند  قانون اساسي تصريح مي38اصل . تن اقرار يا كسب اطالع ممنوع استهر نوع شكنجه به قصد گرف •
اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز . هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است"

متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات .  اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است،نيست و چنين شهادت
  185".شود مي

 قانون مجازات 578ماده . آزار و اذيت كردن متهم، به منظور وادار كردن او به اقرار، مشمول مجازات است •
هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي و يا غيرقضايي دولتي ": كند تصريح مي) 1996(1374اسالمي مصوب 

قصاص يا پرداخت ديه حسب  ر بدني نمايد عالوه بربراي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزا
چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط  گردد و مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي

واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر  دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به
 186". قتل را خواهد داشتمجازات قاتل و آمر مجازات آمر

و اقدامات تأميني و تربيتي نامه اجرايي سازمان زندانها   آيين163 ماده .شود منع بدرفتاري تنها شامل شكنجه نمي •
 در 187.كند شدگان را مطلقاً منع مي ، فحاشي، تنبيه جسماني و رفتار بيرحمانه و تحقيرآميز با بازداشت1380 مصوب

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم ": دارد رود كه مقرر مي سي تا جايي پيش مي قانون اسا39واقع، اصل 
  188".قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است

گويد كه در آن مقامات عمومي، حقوق اساسي  طور اخص از شرايطي سخن مي قانون مجازات اسالمي به •
 قانون مجازات اسالمي مجازات زير را در مورد نقض حقوق اساسي 570 ماده .كنند را نقض مي] ندانشهرو[
هر يك از مقامات ": كند شود، توسط مقامات دولتي مقرر مي ، كه شامل حق مصونيت از شكنجه مي]شهروندان[

را از حقوق مقرر در قانون و مأمورين دولتي كه بر خالف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان 
 به حبس از شش ،خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتياز انفصال   بر اساسي محروم نمايد، عالوه

 ".ماه تا سه سال محكوم خواهد شد

  

  
                                                 

كه شكنجه ممنوع است و به  خطاب به تمامي قضات تأكيد كرد، )2000 نوامبربرابر با  (1379آبان اي در  طي نامهگفته مي شود كه رئيس قوه قضاييه  185
 مظنونين، جلوگيري از مالقات زندانيان با وكاليشان و احضار مظنونين از طريق تلفن و بازداشت آنها بدون اطالع دادن "بدون دليل"اشت قضات نسبت به بازد

ژه گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران، تهيه شده توسط آقاي موريس دانبي كاپيتورن، نماينده وي. هايشان هشدار داد به خانواده
شود كه در اين نامه ذكر شده كه  گفته مي. [E/CN.4/2001/39]، 2001 ژانويه 6مورخ .  كميسيون2000/28كميسيون حقوق بشر، به دنبال قطعنامه 

همچنين در نامه . نهما ".بر خالف قوانين مدون و ضوابط شرعي است"دهند و رفتار آنها با متهمان   شماري از قضات ازخود رفتار نامناسبي نشان مي"متأسفانه"
رؤساي ادارات و .  در صورت محكوميت، عزل دائم وي خواهد شدمتخلف و] مقام قضايي[گرد قانوني تصريح شده كه نقض حقوق متهمان منجر به پي مذكور

 در ريشه كن كردن دستور اين با اين حال، مشخص نيست كه آيا. همان. دادگاهها موظفند كه نسبت به اجراي كامل مفاد نامه مزبور اطمينان حاصل كنند
  .خيربوده است يا  گسترده دراين زمينه مؤثر اًتخلفات ظاهر

  . مسئول هستند578، مقامات مافوقي كه چنين دستوراتي را صادر كنند بنا به نص صريح ماده عالوه بر اين 186
  9. ، ص190زيرنويس . گزارش ايران، رك:  ردرس187
چنانچه هريك از مستخدمين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد ":  ممنوع استنيزي دولتنوني از سوي مقامات اعمال مجازات نابجا و غيرقا 188

چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري  شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از
شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيزمحكوم مي گردد و اگر اقدام  مر به مجازات مذكور محكوم ميانجام شود فقط آ

  . قانون مجازات اسالمي579 ماده"...مزبور متضمن جرم ديگري باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد

۴۴



 2

  نكاتي در مورد تعريف شكنجه در قوانين ايران
باشد، بايد متذكر شد كه  انين ايران قابل تمجيد ميممنوعيتهاي متعدد عليه اعمال شكنجه در قو در حالي كه وجود

 را در مورد مفهوم حقوقي منع شكنجه در زياديمرگ زهرا كاظمي پرسشهاي روند قانونگذاري يك سال پيش از 
   189.قوانين ايران مطرح كرد

 براي گرفتن اقرار در ]افراد[منظور محدود كردن استفاده گسترده از شكنجه و اجبار بنا به گزارشها، مجلس ايران، به
، ناظران حقوق بشر گزارش دادند كه 1381در خرداد .  تصويب كرد1380اي را در اسفند  محاكمات كيفري، اليحه

 ظاهراً شوراي نگهبان نسبت به اينكه اليحه مزبور توانايي قضات 190.شوراي نگهبان اليحه مزبور را رد كرده است
يا پذيرش اقرار محدود مي كرد اعتراض كرده و اليحه را خالف شرع اعمال تشخيص قضايي براي رد و  را در

   191.نتيجه اليحه براي بازنگري به مجلس برگردانده شد در. دانسته بود
اين اليحه نه . آفرين بود  تصويب نيز مشكلصورتطور كه در باال توضيح داده شد، حتي در  اليحه پيشنهادي، همان

  به وكيل را براي متهمان تحت بازداشت در جرايم كيفري صريحاً تضمينعبه موقع و سريتنها حق دسترسي 
بيني نشده بود؛ دو موردي كه  براي مدت بازداشت در حبس مجرد پيشكرد، بلكه درآن هيچ محدوديتي  نمي

ز  بنا به گزارشها، اين اليحه همچنين گروههاي خاصي ا192.كند مدتهاست اعمال شكنجه توسط مقامات را تسهيل مي
  :ي قانوني ذكر شده در اليحه محروم كرده بود، از جملهطور مشخص از حمايتها مظنونين را به

 "گروههاي مرتد"اعضاي  •

 . شود كار برده مي محارب، اصطالحي كه در مورد انواع زيادي از مخالفان و منتقدان دولت به •

 193.ان موجود نيست؛ تعريف دقيقي از جرم جاسوسي درقوانين جزايي اير"جاسوسي"متهمين به  •

مدتها پيش از آنكه كميسيون : سهولت ايراد اين اتهامات در پروندهايي نظير پرونده زهرا كاظمي مايه نگراني است
اگر . اساس بودند ايشان فوت كرده بودند كاظمي بيعليه خانم اصل نود به اين نتيجه برسد كه اتهامات جاسوسي 

ء قانوني براي مستثني كردن گروههاي پيشگفته فوق از حمايتهاي قانوني منع قانونگذاران سعي در ايجاد نوعي خال
به خودي خود به منزله نقض آشكار مقررات كنوانسيون حقوق مدني و  اي يقانون ، چنين خالءبنمايندشكنجه 

دارند  ي مقرر ميالمللي متعدد توضيح داده شد، اسناد بينطور كه پيشتر   همان194.بودخواهد الملل  سياسي وحقوق بين
 حاكي از وجود اي ي قانونبه هر حال، صرف پيشنهاد چنين استثنائات. كه اعمال شكنجه به هيچ عنوان موجه نيست

 .باشد اي بر سر راه ايجاد يك فرهنگ واقعي احترام به ممنوعيت شكنجه در ايران مي موانع عمده
                                                 

از اين رو، مجازاتهاي معينه شرعي كه به حدود . شود ، مفهوم شكنجه مطابق با معيارهاي اسالمي تعريف ميقوانينتوجه است كه همانند ساير همچنين شايان  189
  . شوند معروف هستند شكنجه يا تنبيه غيرانساني و تحقيركننده تلقي نمي

  . باشدياسالمدستورات با طابق ماست كه تمامي قوانين مصوب مجلس امر اين نهاد مسئول تضمين اين  190
  بشر، حقوق بان ديده گروه "شد محكوم شكنجه اليحه به مخالف راي :ايران" گزارش 191

[Human Rights Watch, Iran: Veto on Torture Bill Condemned, June 12, 2002]  
  .قابل دسترسي است .htm.4038iran/2002/06/12/docs/english/org.hrw://http كه در آدرس  

  همان 192
  همان 193
كه گزارش داده  (،1383 ارديبهشت 17 برابر با 2004 مه 6، نازيال فتحي، "كنند ميمحافظه كاران در ايران از تحريم شكنجه حمايت " همچنين نگاه كنيد به 194

  ).ون جديد منع شكنجه را در فاصله كوتاهي بعد از تصويب آن اليحه در مجلس و پس از سه بار رد پياپي اليحه پيشين تصويب كردشوراي نگهبان يك قان
[Nazila Fathi, Hard-Liners in Iran Back Torture Ban, The New York Times]  
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   تحقيرآميز در پرونده زهرا كاظمي نقض شدحق مصونيت از شكنجه و رفتار بيرحمانه، غيرانساني و. 1-3

پزشكي اسناد و مدارك تحليل مستقل پزشكي قانوني انجام شده توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران در مورد تجزيه و 
دهد كه حق مصونيت از شكنجه و رفتار بيرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز در پرونده زهرا  مينشان ] 10پيوست  [موجود

  . استشده كاظمي نقض

 و اطالعات 195 گزارش دكتر شهرام اعظم، نتايج گزارش شده سي تي اسكن،پس از بررسي شواهد پزشكي موجود از جمله
  :موجود در گزاش كالبدشكافي تأييد شده از سوي دولت، اين گزارش موارد زير را متذكر شده است

 . كاظمي احتماالً تحت شكنجه قرار گرفته بوددهند كه  نوع و محل جراحتهاي قابل مشاهده بر سطح بدن نشان مي •

 .توانسته حاصل يك ضربه يا افتادن باشد جراحتهاي وارده در ناحيه سر در نتيجه اصابت وسايل كند بوده و نمي •

مطالعات، وارد شدن  و دهد كه سر شديداً به طرف جلو هل داده شود ميهنگامي رخ كه (شكستگي حلقه پايه جمجمه  •
 كه به احتمال خيلي زياد در اثر وارد شدن ضربه به سر رخ داده )دانند مي سبب چنين تكان شديديمضربه به فك را 

 .است

 .شكستگي، زخم و سوختگي در سطح بدن، از جمله شكستگي انگشتان پا، انگشتان دست، ناخنها و بينيموارد متعدد  •

 بريدگي و سوراخ شدن در صورت استفاده كوفتگي در صورت استفاده از يك وسيله كند و(وجود جراحتهاي تدافعي  •
 كند پشت دستان، مفاصل مچ و ساعدها و هنگامي كه قرباني تالش مياز يك وسيله نوك تيز و معموالً در سطح 

ايران خاطرنشان كرده كه  حقوق بشر تحليلگر پزشكي قانوني مركز اسناد.) شود ميها را بگيرد ايجاد  جلوي ضربه
در پشت ساعد راست، بر اساس چنين ) اكيموسيس(گيهاي گزارش شده مانند كبودشدگي برخي از خراشها و كوبيد
 . مشاهداتي قابل توضيحند

چندين جراحت پوستي در اثر تجاوز مكرر به كاظمي وارد شده است، چرا كه جراحتها در دو سوي بدن، در نيم تنه  •
توان تصور كرد كه جراحات در اثر يك  مشكل مي. اند باال و دستها و پاها بوده و صرفاً در يك طرف بدن نبوده

عالوه بر اين قابل تذكر است . بوده و همه اين جراحات در اثر آن اتفاق افتاده است) زمين خوردن(مكانيسم تصادفي 
 196.گيرند اخنها هدف قرار ميندر جريان بازجويي غالباً انگشتان دست و كه 

                                                 
مورد بررسي قرار كه در اسناد زير آورده شده است  رش رسمي كالبدشكافي و نيز گزادر تحليل پزشكي قانوني نتايج گزارش شده از سي تي اسكن سر 195

تداوم مصونيت : اظهارات عبدالكريم الهيجي: از اين به بعد (1384 تير 20در تداوم مصونيت شكنجه گران، عبدالكريم الهيجي تحت عنوان  اظهارات :گرفت
تحت پيگرد "مرتضوي در هر حال بايد : ، و نامه محسن آرمين4زيرنويس . ظم، رك؛ گزارش پزشكي دكتر شهرام اع]11پيوست شماره [) شكنجه گران

  ].12پيوست شماره [] نامه سرگشاده به سعيد مرتضوي: محسن آرمين:  از اين به بعد [ 1382 مرداد 5،   قرار گيرد"قانوني
 هنگامي كه 1384 تير 3خانم سعادت نژاد شهادت داد كه در . كند يشهادت يك مأمور اطالعاتي موسوم به پريدخت سعادت نژاد اين تحليل را تأييد م 196

 و توصيه كرد داده مورد ضرب وشتم قرارمقامات به سعادت نژاد گفت كه او كاظمي را شب قبل  كاظمي به بازداشتگاه تحت مسئوليت او منتقل شد، يكي از
،  عالوه به. 9 و 8. ،، صص6-4 قسمت ،اول، بخش 3 بند ،3زيرنويس . رك، ا كاظميتقاضاي تجديدنظر زهر. كه مقامات اطالعاتي نيز همين كار را بكنند

  .8 و 7.  صص،6-4 قسمت ،اولبخش . همان. كردند مي شد، قادر به راه رفتن نبود و او را حمل مي كاظمي به محل ديگري منتقلهنگامي كه  كه هگزارش شد
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شديد و بر روي نقاط ضرب وشتم ( رفتاري كه با كاظمي شده  سوء كهدهد ميپزشكي موجود نشان مدارك اسناد و 
بدن زهرا كاظمي، پارگيهايي كه احتماالً در اثر شالق زدن ايجاد شده، شكستگي بيني و له شدگي انگشتان دست و مختلف 

   197.الملل باشد اي شديد بوده كه مصداق شكنجه مطابق مقررات حقوق بين به اندازه) پا و تجاوز به عنف

  ق متهمحقو. 2

  .المللي موظف به حمايت از حقوق متهمان است ايران بر اساس قوانين بين. 2-1

  :المللي حقوق مدني و سياسي كه ايران عضو آن است مقررات الزم را براي موارد زير وضع كرده است كنوانسيون بين

 198حق مصونيت در مقابل دستگيري خودسرانه •

  199افتن فرد از دليل دستگيري خود بدون فوت وقتحق تفهيم اتهام و اطالع ي •

 200و پزشك) هم در محاكمه و هم در مراحل قبل از محاكمه(حق دسترسي به وكيل  •

                                                 
) 124/1982(، نشست بيست و دوم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره )Muteba v. Zaire(موتبا برعليه زئير عنوان مثال،  به 197

]CCPR/C/22/D/124/1982[ مويو برعليه زئير ،)Muiyo v. Zaire( نشست سي و يكم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره ،)194/1985 (
]CCPR/C/31/D/194/1985[ و كانانا برعليه زئير ،)Kanana v. Zaire( نشست چهل و نهم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره ،
)366/1989] (CCPR/C/49/D/366/1989 (1993)[ ضرب و شتم، شُك الكتريكي : دنكن اي از اعمال زير را شكنجه تلقي مي كميته حقوق بشر مجموعهو

 "تحقيرآميز" يا "بيرحمانه و غيرانساني"شكنجه، ماده هفتم همچنين رفتار  وه برعال. به آلت تناسلي، اعدامهاي ساختگي و جلوگيري از دسترسي به غذا و آب
، نشست چهل و ششم كميسيون )Linton v. Jamaica(لينتون برعليه جامائيكا،  :هايي نظير پژوهشگران از وجود چنين رفتاري در پرونده. كند را ممنوع مي

مؤلف در اثر ضرب و شتم بيهوش شد، اعدام ساختگي شد و ( ]CCPR/C/46/D/255/1987 (1992)) [255/1987(حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره 
، نشست چهل و هفتم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، )Bailey v. Jamaica( بيلي بر عليه جامائيكا، ؛) از مراقبتهاي پزشكي مناسب محروم شد

هاي آهني و باتون مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدون  زنداني مكرراً با چماق، لوله(] CCPR/C/47/D/334/1988 (1993)) [344/1988 (شماره
 نشست پنجاه و يكم ،)Hylton v. Jamaica( هيلتون برعليه جامائيكا ؛) مراقبت پزشكي براي جراحاتي كه به سر و دستان او وارد شده بود رها شده بود

زنداني از سوي نگهبانان زندان شديداً مورد ضرب (] CCPR/C/51/D/407/1990 (1994)) [407/1990 (كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره
هاي زيادي وجود دارد كه كميته حقوق بشر موارد نقض ماده هفتم را در آنها   همچنين، پرونده.دهند گزارش مي)و شتم قرار گرفت و مكرراً به مرگ تهديد شد

 Henry v. Trinidad and( هانري برعليه ترينيداد و توباگو، عنوان مثال، در به. دام قسمت ماده هفتم نقض شده استيافته است بدون اينكه مشخص كند ك
Tobago(،شماره ، نشست شصت و چهارم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد )752/1997( ،]CCPR/C/64/D/752/1997 (1999)[ اي  نويسنده

  .باشد  ماده هفتم ميه چندين بخيه داشت كه اين عمل نقضندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود كه كه نياز بشديداٌ از ناحيه سر توسط مقامات ز
 .Prosecutor v( دادستان برعليه آكايه سو، به كنيد نگاه .است به طور فزاينده اي مورد پذيرش است شكنجه از شكلي عنف به تجاوزاينكه  عالوه، به

Akayesu( شماره پرونده 1998بين المللي رواندا، ، دادگاه جنايي ،ICTR-96-4-T ،معني جهاني تجاوز سياسي و اهميت شكنجه قلمداد بررسي" ؛ حنا پيرس 
  ،535 و 534 .صص ،2002 سال ،"نكردن آ

 [Hannah Pearce, An Examination of the International Understanding of Political Rape and the Significance of 
Labeling it Torture, 14 INTL. J. REF. L. 534, 535 (2002)]  

كار  عنوان يك سالح استراتژيك براي تحقير و تخفيف قرباني به المللي كه به وقوع تجاوز به عنف در سطح بين"به بررسي معاني كنوني شكنجه و كه ( 
كار مي روند و از اين روست كه  عنوان شكنجه به ل خشونت جنسي در حد زيادي بهتجاوز به عنف و ديگر اشكا"كند كه  پردازد و استدالل مي  مي"رود مي

  )".گيرد ارتكاب شكنجه مرتباً از طريق تجاوز به عنف صورت مي
  .د بازداشت بايد بر اساس قوانين موجود صورت بگيرد و نبايد خودسرانه باشددار مقرر مي 1 بند 9ماده  198
 ".درنگ از هر نوع اتهامي عليه خود آگاه گردد شود بايد از دليل دستگيري خود مطلع شود و بي هركس كه دستگير مي" كه ددار  مقرر مي2 بند 9ماده  199

ه  و دادستان ملزم است كه نه تنها جرم را دقيقاً تشريح كند بلكه حقايقي را كه به اتهام منجر شدرود  از بيان صرف اتهام فراتر ميلزوم بيان ماهيت و علت اتهام
هركس كه بر اساس يك اتهام جزايي دستگير يا بازداشت شود بايد "سازد  شود كه مقرر مي  مربوط مي3 بند 9 اين تا حد زيادي به مقررات ماده. توضيح دهد

  ".دي برخوردار باشدتوسط قاضي يا هر مقام ديگري كه قانون به او اختيارات قضايي داده محاكمه شود و بايد از حق محاكمه در زمان معقول يا حق آزا
كميته حقوق .  دارد3 بند 14عالوه بر حق دسترسي به وكيل در محاكمه، حق دسترسي به وكيل در مراحل قبل از محاكمه نيز وجود دارد كه ريشه در ماده  200

درنگ توسط پزشك مورد معاينه قرار گيرند  د، بيتمامي افرادي كه دستگير مي شوند بايد بالفاصله به وكيل دسترسي داشته باشن"بشر صراحتاً اظهار داشته كه 
  كميته حقوق بشر و نتايج مشاهدات گرجستان،". به قاضي اي كه در مورد قانوني بودن بازداشت آنها رأي خواهد داد درخواست رسيدگي بدهندو بتوانند فوراً

شرطي الزامي است )  پزشكو(حضور وكيل  .254راف پاراگ] Hum. Rts Comm., Concluding Observations on Georgia[ 1997فصل اول، 
شدگان بدرفتاري نشود و هر نوع اعترافي كه با استفاده از روشهاي  با بازداشت] كند كه وجود وكيل تضمين مي. [و تضمين كننده حفظ حقوق متهمان است

  . غيرمجاز گرفته شده باشد مسموع نخواهد بود
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 202 و حق مصونيت از شكنجه و بدرفتاري201حق برخورداري از رفتار انساني •

 203حق برخورداري از اصل برائت •

 عنوان مثال، ؛ به است در نظر گرفته شدهينتر براي متهم گستردها در سطح امي مشابه ي حمايتها،المللي در قوانين بين
، حقوق زير 204"مجموعه اصول مربوط به حمايت از تمامي اشخاصي كه تحت هر نوع بازداشت يا حبس قرار دارند"در

  :اند مقرر شده

 )21ماده (حرمتي قرار گرفتن  يب و مورد) 6ماده (حق مصونيت از شكنجه و بدرفتاري  •

دارند صرفاً از اختياراتي استفاده كنند كه قانون به آنها داده  مياينكه كساني كه شخصي را تحت بازداشت نگه  •
و گزارش مفصلي از دليل ) 11ماده  (از خود دفاع كندبه بازداشت شده فرصت كافي بدهند تا ، )9ماده (است 

همچنين بايد گزارش ). 12ماده (اند تهيه شود  بازداشت، محل بازداشت و مأموريني كه در بازداشت نقش داشته
 ).23ماده (اند تهيه شود  دقيقي در مورد افرادي كه در بازجويي نقش داشته

و اگر از اتباع ) 17 و 15مواد (شخص بازداشت شده از حق ارتباط داشتن با خانواده و وكيل برخوردار باشد  •
 ).16ماده (ار باشد بيگانه است از حق ارتباط با كنسولگري كشورش برخورد

 ).24ماده (بازداشت شده از اين حق برخوردار باشد كه مورد مداواي پزشكي قرار بگيرد  •

صورت بگيرد و نتايج فوت كند بايد در مورد آن تحقيق ويژه است بازداشت در زماني كه تحت اگر شخصي  •
 ).34ماده  (تحقيق قابل دسترسي باشد

  

  .ز حمايتهاي قانوني براي تضمين حقوق متهم وجود دارداي ا در قوانين ايران مجموعه. 2-2

اي محدودتر اما در عين حال پراهميت از حمايتهاي قانوني را در زمينه رعايت تشريفات قانوني در  قوانين ايران مجموعه
  :كنند، از جمله دستگيري و بازداشت ارائه مي

 205منع دستگيري خودسرانه •

                                                 
طور انساني رفتار كنند و به كرامت ذاتي انسان  به"شدگان  كه دولتها با بازداشتدارد  ميمقرر للي حقوق مدني و سياسي الم كنوانسيون بين 10 ماده 1  بند201

  .هاي متعددي دارد، از جمله منع شكنجه و بد رفتاري و رعايت كامل تشريفات قانوني جنبهماده  پايبندي به اين ".احترام بگذارند
هيچ كس نبايد مورد شكنجه، رفتار يا مجازات بيرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز قرار ": دارد المللي حقوق مدني و سياسي مقرر مي ماده هفتم كنوانسيون بين 202

  ).شده استتوضيح داده  1بخش پنجم، قسمت ب، بند در  طور مفصل بهاين مطلب . (بگيرد
المللي حقوق   كنوانسيون بين13؛ تفسير كلي )14ماده  2بند  مطابق با( برائت لاص: كنند يمدو اصل الزامي ديگر از حق برخورداري از رفتار انساني دفاع  203

از محكوميني كه متهمين  حق جدا نگه داشته شدن اصل ديگركند و   تعيين مي"هرگونه شك عقاليي اثبات گناهكاري فارغ از"مدني و سياسي استاندارد را 
  .)10 الف ماده2بند (باشد   گذرا نند مي ميدوران حبس خود را 

204 G.A. res 43/173, annex, 43 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 298, U.N. Doc. A/43/49 (1988)                              
 اجتماعي پيشنهاد كرده  بسيار معتبري است كه اصول منعكس شده در آن را شوراي اقتصادي و قطعنامهاين قطعنامه،  اين اصول الزام آور نيست اما  جموعهم 

  . از سوي دولتها و در قانونگذاريها و فعاليتهاي آنها در سطح ملي مورد توجه قرار گيرندستباي مياين اصول است و 
  ".كند توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كس را نمي هيچ "كند كه   قانون اساسي تصريح مي32اصل  205
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  206خطاي قضاييدر موارد وجود مقررات   لزومن فوت وقت ولزوم تفهيم اتهام به متهم بدو •

صورت غيرقانوني افراد را در بازداشت   كه بهيمجازاتهاي مشخص براي آن دسته از مأمورين قضايي يا ساير مأمورين •
 207.دهند يرقانوني افراد را تحت پيگرد قانوني قرار ميغصورت  دارند يا به مينگه 

 208. قاضي تحقيق نبايد به زور متوسل شود.گرفتن اقرارالعات يا كسب اطمنع شكنجه با هدف  •

 209اصل برائت •

  
  عدم رعايت حقوق متهم در پرونده زهرا كاظمي. 2-3

 و شرح طوالني كميسيون اصل )قسمت الفچهارم، بخش (ترتيب زماني حوادث در گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري 
د كه تضمينهايي كه در نده مينشان ) قسمت بچهارم، بخش (كاظمي نود در مورد غيرقانوني بودن دستگيري زهرا 

  . اند اين پرونده صريحاً نقض شده  آيين دادرسي ايران براي رعايت حقوق متهم وجود دارد در موارد متعددي درقوانين

ايران براي رعايت  آيين دادرسي وانين مدعي نقض تعداد ديگري از تضمينهاي متعدد در قتقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي
 او  موقتعنوان مثال، وكيل خانواده كاظمي قانوني بودن دستگيري اوليه و صدور قرار بازداشت  به210.باشد ميحقوق متهم 

لحاظ فني از شرايط الزم براي رسيدگي  كه به( اين واقعيت كه هم وزارت اطالعات و هم نيروي انتظامي .را زير سؤال برد
 خطرناك بودن زهرا كاظمي به لحاظ امنيتي را رد كرده بودند، باعث ادعاي) هستندبرخوردار را  يياه ه پروندچنينبه 

وكيل خانواده كاظمي استدالل كرد كه بازداشت . شود ترديد جدي در مورد قانوني بودن دستگيري يا بازداشت كاظمي مي
اعمال  كه پيش شرطهايي را براي باشد مي آيين دادرسي كيفري 24 قانون اساسي و ماده 32زهرا كاظمي نقض اصل 

در بدو ورود خانم زهرا كاظمي و قبل از صدور "كه مدعي شد  وكيل كاظمي  عالوه  به.كنند مي تعيينبازداشت افراد 
 قانون اساسي و 32دستور تحت نظر نگه داشتن مشاراليها، داليل اتهام و نوع آن به وي تفهيم نشده است و مقررات اصل 

 اين استدالل با 211". قانون آيين دادرسي كيفري توسط مقام صادركننده دستور تحت نظر رعايت نشده است129 و 24مواد 
تحت نظر قرار دادن خانم كاظمي با حضور قضات محترم زندان اوين، به "گيري كميسيون اصل نود مبني بر اينكه  نتيجه

  . مطابقت دارد 212".باشد] ... يفريقانون آيين دادرسي ك [24تواند مطابق با ماده  هيچ وجه نمي
                                                 

در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت "دارد  ون اساسي مقرر مي قان32اصل  206
ازات مختلف از اين اصل طبق قانون مج. بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد

  ".شود مي
توقيف يا بازداشت يا دستور صالح برخالف قانون  مورين ذيأهرگاه مقامات قضايي يا ديگر م" دارد قانون مجازات اسالمي مقرر مي 575عالوه، ماده  به 207

  ".دت پنج سال محكوم خواهند شدمحروميت از مشاغل دولتي به م م از سمت قضايي وئرميت كسي را صادر نمايند به انفصال داجتعقيب جزايي يا قرار م
 صراحتاً 38 شد، اصل ه اشارقبالً كه  گونههمان .".هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است" دارد  قانون اساسي مقرر مي38اصل  208

 129عالوه، ماده  به ". فاقد ارزش و اعتبار استيگنداجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سو"سازد كه  مقرر مي
  . به فشار و زور متوسل شود،سازد كه قاضي تحقيق نبايد به هنگام بازجويي از متهم آيين دادرسي كيفري مقرر مي

ه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود مگر اينك كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي اصل، برائت است و هيچ"سازد كه   قانون اساسي مقرر مي37اصل  209
  ."گردد

تخلفات و جرايم وارد شده از بدو دستگيري خانم زهرا "تحت عنوان  (13. ، ص3، بخش دوم، بند 3زيرنويس . تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك 210
  ). "كاظمي تا زمان مرگ آن مرحومه

  .16، ص 3د ، بخش دوم، بن3زيرنويس . تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك 211
  .4، ص 2زيرنويس . گزارش كميسيون اصل نود، رك 212
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 انگيز ترهنمودهاي سازمان ملل در مورد وظايف دادستانها شگف14ويژه با توجه به ماده  كاظمي بهخانم بازداشت تصميم به 
نيستند كه تعقيب را اساس هستند، دادستانها مجاز  طرف نشان دهند كه اتهامات وارده بي درصورتي كه تحقيقات بي": است
دهند كه شمار ديگري از حقوق   شواهد باال نشان مي213". و يا تالش به اقامه دعوي نمايندآن ادامه دهندبه يا كنند  شروع

 حق دسترسي به وكيل و حق دسترسي به 214عنوان مثال، اصل برائت، به: اند المللي نقض شده متهمان بر اساس قوانين بين
   215.مراقبتهاي پزشكي سريع و كافي

  حمايت و احترام دولت به حق زندگيعدم . 3
هر انساني "كند كه  المللي حقوق مدني و سياسي كه ايران عضو آن است، تضمين مي بند يك ماده شش كنوانسيون بين

صورت زير   اين اصل به216".طورخودسرانه از حق زندگي محروم شود هيچ كس نبايد به" و "داراي حق ذاتي زندگي است
  : سازمان ملل تفسير شده استتوسط كميته حقوق بشر

 تنها بايد در راستاي جلوگيري و مجازات سلب حق زندگي از طريق اعمال جنايتكارانه  دولتهاي عضو نه
به عمل طورخودسرانه توسط نيروهاي امنيتي خود جلوگيري  اقدام كنند بلكه بايد ازارتكاب قتل به

از اين رو، قانون بايد . اهميت برخوردار است سلب حق زندگي توسط مقامات دولتي از بيشترين .آورند
شخص ممكن است توسط اين مقامات از حق زندگي محروم شود يك قاطعانه شرايطي را كه تحت آن 

   217.كنترل و محدود كند

رود و  المللي به مراتب از خودداري از ارتكاب قتل فراتر مي وظيفه ايران در تضمين حق زندگي بر اساس قوانين بين
اين  (باشد مي در اين موارد  جويي  و چاره6 ماده 1يقات كامل درباره موارد نقض بند مچنين دربرگيرنده وظيفه انجام تحقه

در درجه اول، وظيفه عمومي :  بديهي است كه حق زندگيتضميندر بنابراين ). خواهد شدمطلب در ادامه توضيح داده 

                                                 
 در هشتمين نشست سازمان ملل در مورد جلوگيري از وقوع جرم و برخورد با متخلفان به 1990 دادستانها در سال سازمان ملل در مورد وظايفرهنمودهاي  213

  . برخوردار استالييبابسيار   اعتبار  ازاين سند اگرچه الزام آور نيست. تصويب رسيد
صورت حدس و گمان مطرح شده بود؛  د بهاشهاي گوناگون احتمال اينكه كاظمي تحت فشار به مجرم بودن خود اعتراف كرده ب در گزارشهاي رسانه 214
  : ها گزارش داد كه عنوان مثال يكي از اين رسانه به

نوشت كه در جريان ] در اعتراض[اي را امضاء كند، او  اقرارنامههنگامي كه كاظمي به زندان برگردانده شد و از او خواسته شد كه 
  .بازجويان وي اظهاراتش در اين مورد را در پرونده نگه داشتند. بازجويي در دادسرا مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

  THE GUARDIAN (UN), Killer Images, Nov. 19, 2005 (http://www.guardian.co.uk/weeken/story/0,3605,1644900.00.html)  
. كند  مي كميسيون اصل نود همچنين به اظهارات خانم كاظمي كه بيان داشته بازجويان او را مورد ضرب و شتم قرار داده و انگشت پايش را شكسته اند اشاره 

  .4. ، ص2زيرنويس . گزارش كميسيون اصل نود، رك
  : در گزارش كميسيون اصل نود ذكر شده كه 215

 كميسيون نيا 7/5/82  در جلسه مورخي درمان و آموزش پزشك، محترم بهداشتري وز، دكتر پزشكيانيساس اظهارات جناب آقابر ا
 نجات قطعاً"،  مغز هستندي جراحيدنتهاي رزيشد كه دارا مي منتقل ي دولتيز پزشكك كه اگر خانم كاظمي به موقع به مراني بر ايمبن

 اي مسئول مستقيم ني در زندان اوي و حضور پزشكانيبهدار مطرح است كه با توجه به استقرار ال جداًؤ سني ايجا "كرد ميپيدا 
   هستند؟ي چه كسانيغيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت ساز

  .5. ، ص2زيرنويس .  گزارش كميسيون اصل نود، رك.بيان شد 1382 مرداد 7 مورخجلسه كميسيون كه در  ياظهارات
به خطر  خودسرانه به اين معني است كه نبايد جان افراد با قرار دادن آنها در شرايط نامعقول و نابجا طور بهاز حق زندگي راد افمحروم كردن  منوعيتم 216

  سوارز دو گوئرِرو برعليه كلمبياعنوان مثال نگاه كنيد به به. استلزوم به قتل رساندن فرد  عمدي بودن قتل و ، برخي از شاخصهاي خودسرانه بودن.بيفتد
(Suarez de Guerrero v. Colombia)،نشست پانزدهم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ،]CCPR/C/15/D/45/1979 (1982)[ پاراگراف ،

  2، بخش 13
  3، بخش 6، قسمت 1982 نشست شانزدهم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد سال ،6المللي حقوق مدني و سياسي، تفسير عمومي كنوانسيون بين 217
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هاي مجريان قانون به حداقل برسد و راه حلهاي قضايي در دسترس  ادهدولتهاست كه شرايطي را فراهم كنند كه سوءاستف
   218.د و در درجه دوم، دولتها داراي اين وظيفه ويژه هستند كه شرايط مزبور را در مورد تك تك افراد فراهم آورندنباش

صرف نگه داشتن . اصي دارند مسئوليتهاي خدهند مينهادهاي دولتي نظير پليس و زندانها، كه افراد را تحت بازداشت قرار 
شود كه  توانند به ميل خود آنجا را ترك كنند، موجب مي  كه در قلمرو دولت هستند و افراد نمي،افراد در بازداشتگاهها

 بنابراين دولتها آشكارا 219.باشدآنها  بازداشت در مدت بازداشت شدگاندولت موظف به تأمين رفاه و تضمين امنيت 
 220. مكمل وظيفه دولت در خودداري از قتل است كهاي هوظيفباشند؛  ميجان افراد تحت بازداشت حفظ موظف به تضمين 

 كه در آن يك مرد Lantsov v. Russian Federation(221(عنوان مثال، در پرونده النتسوف برعليه روسيه فدرال  به
 كميته حقوق بشر ،"ه منجر به مرگ وي شددر سالمت كامل وارد بازداشتگاه شد اما شرايط موجود در بازداشتگا"جوان 

  :  كهتأكيد كرد

 با دستگيري و بازداشت افراد مسئوليت حفاظت از زندگي آنها را هاي عضو دولتامر مسلم اين است كه
كه با ساماندهي شرايطي كه افراد در آن تحت بازداشت به سر ند  موظفهادولت. دنگير بر عهده مي

  . دنشدگان خود اطالع داشته باش يت سالمت بازداشتبرند، در حد معقول از وضع مي

عدم انجام اقدامات مناسب براي محافظت از جان "دليل   به6 ماده احراز كرد كهدر پرونده مورد اشاره، كميته حقوق بشر 
  .  نقض شده است222"النتسوف در خالل مدتي كه در بازداشتگاه به سر برده است

 ساله كه ظاهراً از سالمت كامل برخوردار بود، به زندان اوين برده شد و بعد از سه 54ن كاظمي، يك زخانم در پرونده 
دهد كه ايران تعهدات خود را در مورد حفاظت از جان  مياين نشان . روز و نيم بازجويي، با جراحات مهلكي بيرون آمد

   223.زهرا كاظمي در مدتي كه تحت بازداشت بود، نقض كرده است
                                                 

از اين به [ 32 و 21-20. صص،2002، كيت تامپسون و كاميل گيفورد، مركز حقوق بشر دانشگاه اسكس، سال "گزارش كشتار به عنوان نقض حقوق بشر" 218
  ] گزارش گشتار به عنوان نقض حقوق بشر:بعد

 [Kate Thompson and Camille Gifford, Reporting Killings as Human Rights Violations]  
  .34 .، صهمان 219
 6احراز كرد كه ماده كه در آن كميته حقوق بشر ) Dermit Barbato v. Uruguay ( درميت بارباتو برعليه كشور اوروگوئهنگاه كنيد به پرونده 220

گونه كه مقامات دولتي ادعا كرده  آن[خودكشي كرده يا   هوگو درميتآياگيري كند كه  رغم اينكه كميته قادر نيست قطعاًٌ نتيجه علي"نقض شده است چون 
مسلم است كه مقامات   وادار به خودكشي شده بود يا در بازداشت كشته شده بود، اين امر] به اين ادعا اعتراض كرده بودندبودند و خانواده قرباني نسبت
يت باربادو برعليه اوروگوئه، نشست هفدهم كميسيون حقوق درم ".اند عمداً يا اهماالٌ، مسئول عدم مراقبت كافي از جان وي بوده اروگوئه تحت هر شرايطي،

 ؛ فابريكانت برعليه كانادا، نشست هفتاد و نهم 11 و 10، 9,2، قسمت ]CCPR/C/17/D/84/1981 (1982)[، )84/1981(بشر سازمان ملل متحد، شماره 
در اين پرونده تأكيد شده كه دولت ( 9,3، قسمت ]CCPR/C/79/D/970/2001 (2003)[، )970/2001(كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره 

  )".مسئول جان و رفاه بازداشتيهاي خود است"
، نشست هفتاد و چهارم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره )Lantsov v. Russian Federation( النتسوف برعليه روسيه فدرال 221
)763/1997( ،]CCPR/C/74/D/763/1997 (2002)[ 9,2، قسمت  

  .همان 222
نظر به . آن بودند كه خشونت اعمال شده را بتوان استفاده موجه از زور از سوي مأموران اجراي قانون تلقي كرد جراحات وارده به زهرا كاظمي شديدتر از 223

حين انجام  وسيله اين مأموران دره ورد نحوه استفاده از زور بالمللي در م اينكه امكان سوءاستفاده به وسيله ضابطين قانوني همواره وجود دارد، دستورالعملهاي بين
نامه رفتار  توان در  آيين عنوان نمونه مي ز زور را بهبجا االمللي براي استفاده  ه شده در سطح بينتداردهاي پذيرفناستا. واعد سختگيرانه اي هستندقوظيفه شامل 

تنها در "نامه توسل به زور  اين آيين مطابق  .مشاهده كرد)  پذيرفته شده1979 دسامبر 17ازمان ملل در  مجمع عمومي س169/34كه در قطعنامه (ضابطين قانوني 
نها در موارد ت سوي مأموران اجراي قانون  ازتوسل به زور"نيز  و )3ماده ( مجاز است "صورت وجود نياز شديد و تا حدي كه براي انجام وظيفه الزم است

دليل اينكه در بعضي شرايط براي جلوگيري از جرم يا كمك به دستگيري قانوني مجرمان و مظنونين  ممكن است به... ز آنجايي كه باشد؛ ا استثنايي مجاز مي
 "دتوان اجازه داد كه به زور متوسل شوند، مع الوصف نبايد توسل به زور از حدود قانوني فراتر برو استفاده از زور ضروري باشد، به مأموران اجراي قانون مي

كار برده شده  كاظمي و عدم احتمال مسلح بودن وي، بعيد است كه ميزان زوري كه عليه وي بهخانم با توجه به خصوصيات جسماني ). 3 ماده از الفتفسير (
  .الزامي يا بجا بوده باشد
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  المللي بر اساس قوانين بينجبران خسارت جويي و  لتها براي تأمين چاره وظيفه دو-ج

كنند حقوقي را كه در اين كنوانسيونها ذكر شده است براي  شماري از كنوانسيونهاي عمومي حقوق بشر دولتها را ملزم مي
صالح و فراهم  مراجع ذيالزامي كردن انجام تحقيقات در موارد نقض قانون توسط انند ، م"تضمين كنند"تمامي افراد 

المللي حقوق   كنوانسيون بينيعنوان يكي از اعضا ايران به. كردن تشريفات قانوني جهت جبران خسارت براي قربانيان
  :مدني و سياسي ملزم است كه

 كه حقوق يا آزاديهاي او، كه در اين كنوانسيون به رسميت شناخته شده، نقض شده  تضمين كند هر كس.الف
بر و مؤثر دريافت كند، صرف نظر از اينكه تخلف مزبور توسط اشخاصي كه سمت رسمي دارند ارتكاب غرامت معت
 شده باشد؛

تضمين كند هر كس كه مدعي چنين غرامتي است محق است كه خواسته وي توسط مراجع قضايي، اجرايي يا . ب
جويي قضايي  زم براي تأمين چاره شود و امكانات الهصالح ديگر برآورد صالح يا هر مرجع ذي قانونگذاري ذي

 مناسب فراهم شود؛

قدام پس از صدور احكام قانوني ا پرداخت اين غرامتهانسبت به اجراي حكم صالح  مراجع ذيكه تضمين كند . ج
  224.كنند

ايي  مراجع دولتي بايد درباره موارد نقض شده ادع،اين مقررات كميته حقوق بشرسازمان ملل احراز كرده است كه بنابر
 225.مانند اعدامهاي اختصاري، شكنجه و مفقود شدن تحقيق كنند و مسئوالن چنين تخلفاتي را مورد پيگرد قانوني قرار دهند

طور كامل، درباره موارد بدرفتاري در  ملزم هستند هرچه سريعتر و به" هااين كميته همچنين مقرر كرده است كه دولت
   226."زندان تحقيق كنند

ر مورد جزئيات جراحات يا مرگ د يانحصاربه طور هايي كه دولتها   كه در پروندهدارد ميشر اروپا مقرر دادگاه حقوق ب
   227.باشد ميدولتها  برعهده نندهك قانع، مسئوليت ارائه توضيح مطلعنديك قرباني تحت بازداشت 

 تماميت، به موقع يِالملل ساس استانداردهاي بيندولتها موظفند تحقيقات الزم را بر اواقعي،  پذيري مسئوليتمنظور تضمين   به
طرفانه توسط  تحقيقات بايد سريع و بي" تأكيد كرده 20كميته حقوق بشر در تفسير عمومي . انجام دهندطرفي  بودن و بي
اي حقوق  سازمانهاي اجرايي كنوانسيونه".جويي مؤثر را فراهم كنند صالح انجام شود تا بدين ترتيب بتوانند چاره مراجع ذي

                                                 
   .2بند ، 3المللي حقوق مدني و سياسي، ماده  كنوانسيون بين 224
را براي روشن ساختن ..] .[موظف بوده كه اقدامات الزم "كه دولت  (220زيرنويس . ركدرميت بارباتو برعليه اوروگوئه،  عنوان مثال نگاه كنيد به به 225

دادگاه حقوق بشر اروپا نيز به همين صورت منع . 197زيرنويس . ، رك)Muteba v. Zaire(موتبا برعليه زئير، ؛ )"حقايق فوت هوگو درميت انجام دهد
سازد كه  كند و دولتها را موظف مي تفسير ميكنوانسيون عنوان وظيفه كلي تضمين كننده حقوق مذكور در  حقوق بشر اروپا را بهكنوانسيون  3شكنجه در ماده 

 ،,23 E.H.R.R. 553 594 ،(Aksoy v. Turkey) آكسوي بر عليه تركيه، عنوان مثال، در پرونده به. طور كامل تحقيق كنند درباره تمامي موارد شكنجه به
چنين ديدگاهي از سوي مقام " . براي تأمين غرامت مؤثر شده استي دادگاه احراز كرد كه عدم انجام تحقيقات از سوي مقامات باعث ايجاد مانع، 98پاراگراف 

  ) "..جويي ديگر براي تحقيق در مورد اين تخلفات شد دولتي مسئول تحقيق درباره تخلفات جنايي باعث تضعيف هرگونه چاره
) 373/1989(، نشست پنجاه و پنجم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره )Stephens v. Jamaica(استفانز برعليه جامائيكا  226

[CCPR/C/55/D/373/1989 (1995)] 2، قسمت 9، پاراگراف  
، درخواست شماره [Hugh Jordan v. The United Kingdom, 2001 E.C.H.R. 327 at ¶ 103 (2001)] هيو جوردان برعليه انگلستان، 227
94/24746  
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ن تحقيق از كساني كه ياستقالل مأمورمستلزم طرفي  چنين بيو طرفانه باشند  اند كه چنين تحقيقاتي بايد بي بشر تأكيد كرده
  228.باشد يماند   در وقوع رويداد دخالت داشتهنحوبه هر 

  
  وظيفه دولتها براي انجام تحقيقات و پيگرد موارد نقض قانون. 1

اند كه حق جبران خسارت كه در بسياري از  نظران حقوقي استدالل كرده و صاحبنهادهاي مجري حقوق بشر 
كه دولتها موظفند به تحقيق در مورد متخلفان بپردازند ضمني به اين معني است طور   شده بهمقرركنوانسيونهاي حقوق بشر 

 230.دانند پيگرد متخلفان را الزامي ميطور خاص   شماري از كنوانسيونهاي حقوق بشر به229.و آنها را تحت پيگرد قرار دهند
 كنوانسيون 6 جهت پيگرد متخلفان بر طبق ماده هاطور كه در زير ذكر شده، كميته حقوق بشر صراحتاً بر وظيفه دولت همان
  :كند المللي حقوق مدني و سياسي در مورد حق زندگي تأكيد مي بين

ويژه مفقود شدن اشخاص و  ا شده نقض حقوق بشر و بهطور كامل درباره موارد ادع  بهند عضو موظفهايدولت
اجراي  .نمايندد و مسئوالن را تحت پيگرد قرار داده، محاكمه و مجازات نتحقيق كنحيات موارد نقض حق 

  231.خواهد بود منطقاً سنگين تراند  اين تعهد در مواردي كه عامالن موارد نقض قانون شناسايي شده
                                                 

طور مفصل   دادگاه حقوق بشر قاره آمريكا به والمللي حقوق بشر مانند كميته حقوق بشر سازمان ملل، دادگاه حقوق بشر اروپا عالوه، نهادهاي بين به 228
 اعدامهاي غيراقانوني، خودسرانه و  مؤثر و تحقيق در مورداصول سازمان ملل در مورد جلوگيري   اند و معيارهاي عملي تحقيق و تفحص را مقرر كرده

به نيروهاي امنيتي و تشريفات قانوني تسب اي پذيرفته شده و استانداردهاي تحقيق در مورد قتلهاي من اي كامل است كه در سطح گسترده  مجموعهاختصاري
  .كند متأخر بر آن را ارائه مي

پرونده ناپديد شدن شخصي [Velasquez-Rodriguez, Inter-Am. Ct. H. R. (Ser.C) No. 4 (1988)]  رودريگز-والسكوئزهمچنين نگاه كنيد به 
در اين پرونده، دادگاه حقوق بشر كشورهاي آمريكايي از تحقيقات در مورد ناپديد . شد توسط نيروهاي امنيتي هوندراس شكنجه و كشته شده بود يمكه گفته 

  .ن تحقيقات توسط نيروهاي نظامي كه ادعا شده بود خودشان در اين جرم دخالت داشته اند انجام شده بودشدن ادعايي انتقاد كرد چرا كه اي
كند كه  يم تأكيد اصول اوليه در استقالل قوه قضاييه سازمان ملل. عالوه بر اين، وجود يك قوه قضاييه مستقل در انجام تحقيقات قضايي مؤثر پيش فرض است

رد موارد مطروحه نزد اين قوه به صورت بی طرف، بر اساس واقعيت، در مطابقت با قانون و بدون هيچ گونه محدوديت، در مو"قوه قضاييه بايد 
  ).٢اصل ." (تأثير نامناسب، رشوه، فشار، تهديد يا مداخله، به طور مستقيم يا غيرمستقيم و از سوی هر منبع يا شخصی، قضاوت کند

  1990 ، سال CAL. L. REV 78بشر، دولت در حقوق بين الملل براي بررسي و تعقيب تخلفات بزرگ حقوق آريازا، مسئوليت- نايومي روت. رك 229
[Naomi Roht-Arriaza, State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in 
International Law]   

  Yale L. J. 2537 100 ،فات حقوق بشر رژيم سابقوظيفه تعقيب تخل: داين اورتليكر، تسويه حساب
 [Diane Ortlicher, Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime] 

 المللي براي تعقيب جنايات حوزه مسئوليت قانوني بين: كلمه قانون:  مسئوليت پذيري براي جنايات بين المللي و تخلفات جدي حقوق بشر مايكل شارف،و
  LAW & CONTEMP. PROB. 41 ،1996 59حقوق بشري، 

 [Michael Scharf, Accountability for International Crime and Serious Violations of Fundamental Human Rights: The 
Letter of the Law: the Scope of the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes]  

ند كه حقايق قضايي را در مورد ساز يمعنوان مثال، كنوانسيونهاي ژنو، كنوانسيون نسل كشي و كنوانسيون منع شكنجه، تمامي دولتهاي عضو را موظف  به 230
  .ح تحويل دهدصال منظور پيگرد و يا استرداد مظنون به مراجع ذي پرونده را به دولت بايد  –تخلفات روشن سازند

، نشست پنجاه و پنجم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره )Bautista de Arellana v. Colombia( باؤتيستا دو آرِيانا برعليه كلمبيا 231
)563/1993( ،[CCPR/C/55/D/563/1993 (1995)] 6، قسمت 8، پاراگراف ،)اين است كه  اي بر طور گسترده ، فرض قضايي به عالوه به). تأكيد شده

هرجا كه امكان ... . مسئول استكند، دولت در مورد جراحت يا فوت  شود يا فوت  شود و در مدت بازداشت مجروح  هرجا شخصي در سالمت كامل بازداشت 
 ارائه گزارش قتل ". مسئول قتل استتوان چنين استدالل كرد كه دولت مستقيماً مي...  يا توضيحات مزبور مستند نيستند  وفوت وجود ندارددر مورد  يتوضيح

   .26 .، ص216 زيرنويس. ركعنوان موردي از موارد نقض حقوق بشر،  به
. ركرودريگز، -در پرونده والسكوئز. همچنين نگاه كنيد به تفسير دادگاه حقوق بشر كشورهاي آمريكايي از كنوانسيون حقوق بشر كشورهاي آمريكايي

  :دارد  چنين مقرر مي1 ماده 1 حقوق مذكور در بند "تضمين"در مورد وظيفه ، دادگاه 166. ، ص228زيرنويس 
طور كل تمام ساختارهايي كه توسط ايشان اعمال قدرت صورت  سازد كه ساختار دولت و به تعهد مزبور دولتهاي عضو را موظف مي

 در نتيجه چنين تعهدي .باشدقوق بشر از نظر قضايي آزادي و بهره مندي از حتضمين كننده كامل پذيرد را به ترتيبي سازمان دهند كه  مي
زبور را مورد پيگرد قانوني و تخلف م و ه در اين كنوانسيون جلوگيري كردهحقوق تضمين شد كاب هرگونه نقضيست از ارتبا دولتها مي

  .ندنمايحقوق اقدام ه نقض اين خسارت در نتيججبران به  در صورت امكان، دولتها مكلفند كه نسبت ،بر اين عالوه .مجازات قرار دهند
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عرف در اند كه تعهد براي تعقيب عامالن جرايم خاص مانند جنايت عليه بشريت  دالل كردهبرخي حقوقدانان استهمچنين 
   232. استگيري شكلالملل عمال ً در حال  حقوق بين

 در پرونده زهرا كاظمي، دو كميسيون ويژه دولتي در مورد فوت وي تحقيقاتي انجام دادند، معذلك نظر به اينكه هر دو
 يت كاظمي نيازمند تحقيقات بيشتري است، جامع خانمد كه شناسايي عامالن مسئول در مرگيدنرسنتيجه به اين  كميسيون

نشانگر را  قوه قضاييه كه تبرئه تنها متهم محاكمه شده، رضا احمدي،  همچنين انتشار بيانيه. رفتاين تحقيقات زير سؤال 
، كامل بودن تحقيقات در مورد اين پرونده كرد  اعالم  موجب مختومه بودن پرونده در نتيجه وتصادفي بودن مرگ كاظمي 

   .را مورد شك و ترديد قرار دادوسيله قوه قضاييه  به
كاظمي در مدت بازداشت در حبس قوه قضاييه بود و محتمل است كه قوه قضاييه در مرگ خانم ، از آنجايي كه  عالوه به

هم در . شدت مورد سؤال استه  مرگ زهرا كاظمي بقضاييه دروه  تحقيقات جزايي قطرفي بيبوده باشد،  كاظمي مقصر
تحقيقات مربوط به  كاظمي در مورد دخالت گسترده درزهرا  تقاضاي تجديدنظرگزارش كميسيون اصل نود و هم در 

طور  توسط اشخاص و نهادهايي كه به)  مستند و مداركاسناداز جمله تهديد شهود و دست بردن در (كاظمي خانم مرگ 
كاظمي صريحاً به تبيين زهرا  تقاضاي تجديدنظر. گ كاظمي نقش داشتند، مبسوطاً توضيح داده شده استبالقوه در مر

ن تحقيق در پرونده يرسيد و مأمور  به انجام ميانهطرف بي ات در طي يك تحقيقايستب پردازد كه مي مراحل متعددي مي
 ،3زيرنويس . رككاظمي، زهرا  تقاضاي تجديدنظره نگاه كنيد ب. (قصور كردند به انجام رسانيدن اين مراحل دركاظمي 

  ). "دادسرادر تحقيقات نقص "، 4 قسمتيكم، بخش 
 اعدامهاي غيرقانوني، خودسرانه و اختصاري و  اصول مربوط به منع مؤثرمقررات " عدم رعايت هندده نشاناين معضالت 
  :ايران در موارد زير است وسيله به "ها آنهتحقيق دربار

 هاي ايشان و مأموران تحقيق در برابر خشونت يا ارعاب شاكيان، شهود و خانوادهمحافظت از  •

  دست داشته است و نيز" اعدامهاي غيرقانوني، خودسرانه و اختصاري"طور بالقوه در مقام يا مقامي كه به عزل هر •
در طي مدت [يق هاي ايشان و يا مأموران تحق جلوگيري از نظارت چنين مقامي بر شاكيان، شهود يا خانواده

 ]تحقيق

 ديگرمدارك اسناد و ها جهت ارائه  حق خانواده •

 اند شتهارتكاب جرم نقش دا تحقيقات در  اشخاصي كه بنا بره دولت نسبت به محاكمهوظيف •

به اطالع عموم يد در زمان معقول با يمهاي تحقيقات انجام شده كه  ا و يافتههگزارش مكتوب مفصل در مورد روش •
 233دبرس

                                                 
از جمله (، عمل دولت )نظير آنهايي كه در باال بحث شد( دادگاهها يكند كه مقررات كنوانسيون و آرا  استدالل مي آريازا- نايومي روتعنوان مثال، به 232

و قاعده مسئوليت دولت حاكي از ظهور يك تعهد ) المللي بيندر مقابل سازمانهاي ] مربوطه از اقداماتش[هاي سازمان ملل و مدافعات دولت  پيروي از قطعنامه
 نايومي .باشد المللي مي ساس عرف حقوق بينالملل و اقدام عليه مسئولين و متخلفين بر ا تحقيق موارد نقض شديد حقوق بين جديد درباره وظيفه دولتها براي

  451-449. ، ص229زيرنويس . رك، بشر تخلفات بزرگ حقوق آريازا، مسئوليت دولت در حقوق بين الملل براي بررسي و تعقيب-روت
   اعدامهاي غيرقانوني، خودسرانه و اختصاري و تحقيق درباره آنها اصول مربوط به منع مؤثر 233

[E.S.C. res. 1989/65, annex, 1989 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 52 (Principles 15-18), U.N. Doc. E/1989/89 (1989)] 
، شوراي اقتصادي و اجتماعي پيشنهاد كرده كه دولتها بايد در قانونگذاريهاي داخلي و عملكرد خود اين اصول را مد نظر 1، پاراگراف 1985/65طعنامه  در ق

 .داشته و به آنها احترام بگذارند
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 المللي مسئوليت دولت و فرد بر اساس قوانين بين .2

  المللي حقوق بشر  بينوانينمسئوليت دولت در قبال نقض ق. 2-1
موارد نقض كنوانسيونهاي حقوق بشر مسئول تلقي   ممكن است درها، دولت"مسئوليت دولت"نظريه و دكترين بر اساس 

كنند، ممكن است به دولتي نسبت  المللي را نقض مي ه قوانين بينبه عبارت ديگر، اقدامات مقامات دولتي، در جايي ك. دنشو
 مسئوليت هالملل دربار اين اصل در مواد مصوبه كميسيون حقوق بين. كنند داده شود كه آنها تحت قدرت آن عمل مي

نهاد  اقدامات هردارد كه   مقرر ميمصوبهماده هفتم اين . المللي منعكس شده است بين دولتها در قبال اقدامات غيرقانوني
دولتي يا هر شخص و يا نهادي كه اختيارات دولتي بدان تفويض شده است، در صورتي كه آن ارگان، شخص يا نهاد از 

تجاوز اختيارات خود حدود حتي اگر اين ارگان، شخص يا نهاد از " اين اختيارات استفاده كند، در حكم فعل دولتي است،
ايران در قبال شكنجه و   بر اساس اين رهنمودها، جمهوري اسالمي234".نمايدخطي  و از دستورالعملهاي مربوطه تكند

جراحات مهلك وارد شده به زهرا كاظمي، در هنگامي كه ايشان منحصراً در بازداشت مقامات دولتي بود، مسئول تلقي 
  . شود مي
  
  المللي مسئوليت فرد در قابل نقض قوانين كيفري بين. 2-2

از اين رو، افراد ممكن است به . كنند طور دولتها تحميل مي  وظايف و مسئوليتهايي را بر افراد و همينالمللي قوانين بين
مقام انجام  شوند، نظير شكنجه، جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت متهم شوند، حتي اگر در خاطر جناياتي كه مرتكب مي

شماري از كنوانسيونها،  الملل و مستقيمي در عرف حقوق بينچنين مسئوليت . مافوق عمل كنند وظايف قانوني يا به دستور
 دادگاه جنايات ،(ICTY)المللي يوگسالوي سابق  از جمله كنوانسيون منع شكنجه، منشور نورمبرگ،  دادگاه جنايات بين

 بر اساس همچنين ممكن استافراد .  تصريح شده است(ICC)المللي رم   و دادگاه جنايي بين(ICTR)دا المللي روآن بين
ارتكاب بنا بر قوانين داخلي از  صورت قوانين داخلي به واسطه ارتكاب جناياتي مانند قتل، شكنجه يا تجاوزبه عنف، كه در

ين رت يالمللي حتي عال با اين حال، بر اساس قوانين بين. مصونيت قانوني برخوردار نيستند تحت پيگرد قانوني قرار بگيرند
توانند در   نظر از اينكه بر اساس قوانين داخلي از مصونيت برخوردار باشند يا خير، نميمقامات و رؤساي دولت، صرف

  . مورد جنايات ادعاي مصونيت كنند
  
  اشكال مسئوليت. 2-2-1

بارزترين شكل . گردد  منجر به مسئوليت جنايي براي ايشان مين موردالمللي اقدامات افراد در چندي بر اساس قوانين بين
عنوان مثال، هنگامي كه فرد به   به. مرتكب تخلف شودجنايي زماني است كه فرد مباشر جرم باشد، يعني مستقيماًمسئوليت 

                                                 
المللي جرم تلقي مي شوند را منتشر كرد كه چارچوب  ن اصل مسئوليت دولتها در قبال اقداماتي كه در سطح بي،الملل ، كميسيون حقوق بين2001در سال  234

 مقرر 4 ماده [U.N. GAOR, 56th Sess., Supp. No. 10, at 59, 68, U.N. Doc. A/56/10 (2001)] . كند مسئوليت دولت را مشخص مي
د، چه كاركرد نهاد مزبور قانونگذاري، اجرايي، قضايي و يا شو عنوان فعل آن دولت تلقي مي المللي به عملكرد هر نهاد دولتي بر اساس قوانين بين"سازد كه  مي

موعه اي از ارگانهاي منطقه اي ج سازمان دولتي يك ارگان دولت مركزي يا زير م،هر كاركرد ديگري باشد و چه نهاد مزبور در ساختار تقسيمات كشوري
 نهادي است كه جايگاه آن در چارچوب قوانين داخلي دولت مشخص شده هر شخص يا" دربرگيرنده "ارگان" بنا به تعريف، ".دولت با هر ماهيتي باشد

   ".است
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را در از افراد ديگري ي هااما مسئوليت جنايي ممكن است گروه. شود  مرتكب عمل فيزيكي قتل ،تنهايي و بدون كمك
 ،كنند ترغيب مي يا ديگران را به ارتكاب جرم تشويق و كنند و كساني كه دستور ارتكاب جرم را صادر مي: بر گيرد

كنند، كساني كه شريك جرم هستند و در ارتكاب آن  زي ميري همكشند و يا برنا كساني كه براي ارتكاب جرم نقشه مي
ظريه و ن بر اساس  عالوه  به235.كنند المللي حقوق بشر كمك مي كنند و يا كساني كه به نقض شديد قوانين بين معاونت مي
، آن دسته از فرماندهان و مقامات ارشدي كه مستقيماً در )شدخواهد كه در پايين شرح داده (سئوليت مافوق دكترين م

 يا آنها واند، اما از نظارت بر زيردستان خود و جلوگيري از نقض قانون توسط  هارتكاب عمل جنايي دخالت نداشت
  .شوند قصور كردند، ممكن است مسئول تلقي شانمجازات

  
  اشكال گوناگون مسئوليت جنايي

امتناع مجرمانه به هم  مجرمانه وعل فارتكاب  در  مستقيم شخصبه مباشرت هم "ارتكاب جرم" •
 .دشو مي اطالق ) قانوني كه همان ترك فعل است خودداري از انجام وظيفه(
كردن ديگري به ارتكاب مقام قانوني براي قانع  استفاده از) سوء(به معني  "تشويق يا ترغيب، دستور" •

توانند آشكارا يا ضمني باشند و نيازي نيست كه مستقيماً به متخلف ابالغ شده  دستورات مي. تخلف است
 .باشند

معاونت در . باشد  به معني ترغيب، همكاري كردن يا راهنمايي در ارتكاب جرم مي"معاونت در جرم" •
 در آمادگي براي ه محققاً تأثير بسزاييجرم به معني كمك عملي، تشويق و حمايت رواني است ك

 236.ارتكاب جرم دارد

 به شرايطي "افراد با هدف مشترك توطئه براي ارتكاب جرم يا همكاري در جرم توسط گروهي از" •
 مرتكب آنهايك از  شوند اما هر اشاره دارد كه در آن چند شخص مجتمعا ً مرتكب فعل مجرمانه مي

مرتكب نقس عمل  ارتكاب جرم شكنجه، ممكن است يك نفر وان مثال، درعن به. شود عمل متفاوتي مي
  در237.حالي كه يك نفر ديگر به بازجويي از متهم و نوشتن پاسخهاي وي بپردازدشكنجه شود، در 

در ارتكاب نيت قصد و ، تمامي اشخاص مرتكب كه از هدف جنايي آگاهي دارند و اين جرمخصوص 
كنند، به يك  ، صرف نظر از نوع كمكي كه به ارتكاب جرم ميكيفرياه  از ديدگفعل مجرمانه دارند،
  238.داندازه مسئول هستن

                                                 
  .المللي رم قانون دادگاه جنايي بين 25عنوان مثال نگاه كنيد به ماده  به 235
، اعـالم كـرد كـه    235  پاراگراف،)Prosecutor v. Furundzija( دادستان برعليه فوروندشيجا المللي يوگسالوي سابق در پرونده دادگاه جنايات بين 236
الزمـه آن همكـاري     " و   "كنـد   الملل تعيين مي    را عرف حقوق بين   ... وليت جنايي مستقيم فردي و قابليت مجازات شخصي براي كمك و همدستي             ئمبناي مس "

 اثر غفلت يـا اقـدام عملـي روي داده    اي كه تأثيري اساسي بر ارتكاب جرم داشته باشد؛ و جرم ممكن است در    گونه   به -عملي، تشويق يا پشتيباني رواني است       
همكاري و تشويق ممكـن اسـت     ": ه   خاطرنشان كرد ك   )Bagosora(  باگوسورا ها از جمله پرونده     المللي رواندا در بسياري از پرونده        بين يدادگاه جناي . باشد
مكن است حضور يك مقام مسئول در مكاني كه در آن ارتكاب ماقدام در جايي باشد كه   يا حتي خودداري از  ورگيرنده اقدامات فيزيكي، اظهارات شفاهيدرب

، شماره پرونده  دادستان برعليه تيونسته باگوسورا گراتين كابيليگي، آلُويس نتاباكوزه، آناتوله نسنگيوموا ".جرم صورت مي گيرد به معناي تأييد آن جرايم باشد         
ICTR-98-41-T 2005وريه ، ف17، تصميم گيري بر درخواست برائت، پاراگراف   

  ).2003 (آنتونيو كسِيسي، حقوق جزايي بين الملل 237
وان . فصل نهم ؛ اي ،آنتونيو كسِيسي، حقوق جزايي بين المللبه  كنيد نگاه نمونه عنوان به جرم در مشاركت گوناگون اشكال مورد در بيشتر ضيحاتتو براي 238

  ، فصل دوم2003لملل، ، وظيفه جنايي اشخاص در قبال تخلفات قانون بين ااسليدرگ
 [E. Van Sliedregt, The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Law]  
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  مسئوليت مافوق. 2-2-2 
 ممكن اند ه و يا در ارتكاب آن معاونت نكرداند ه جرم را ندادرتكابطور كه در باال شرح داده شد، افرادي كه دستور ا همان

اشخاص تحت بر طور مؤثر  اگر به ندافوق به ارتكاب جرم جنايي متهم شووليت مسئ منظريه و دكتريناست بر اساس 
در كنند و يا نوسيله ايشان جلوگيري  تخلفات به ارتكاب ازيا داشته باشند ننظارت ) يعني مقامات مادون(اختيار خود 

 مسئول يك ،وي سابقالمللي يوگسال عنوان مثال، دادگاه جنايات بين به. كنندنمجازات صورت ارتكاب تخلف آنها را 
 سبب شدن درد و رنج بسيار، اعمال وليت مافوق به اتهام قتل، شكنجه،سئنظريه و دكترين ماردوگاه اسيران را بر اساس 

 به مدت شش ماه او تقريباً. ي كه افراد تحت فرمان او مرتكب شده بودند، محكوم كردا يو اعمال غيرانسان جراحات شديد
 از كامالً" از تجاوزات مزبور جلوگيري به عمل آورد، اگرچه مقام عالي مربوطه ه بودد اما نتوانستمسئول اردوگاه اسيران بو

  239". شده بودند آگاه بوديالملل بين اينكه نگهبانان اردوگاه زندان سلبيسي مرتكب نقض قوانين بشردوستانه
فراهم بايد جنايي متهم شود، شروط زير جرم ارتكاب مسئوليت مافوق به نظريه و دكترين براي آنكه شخصي بر اساس 

  :شوند
  ،مرئوس وجود داشته باشد يس وئمادون يا ر/ بايد يك رابطه مافوق.1
 طور مؤثر فرماندهي، نظارت و رياست داشته باشد، به) متخلفين(بر مباشرين جرم بايد  مافوق .2

 احراز كند كه جرم مربوطه در حال وقوع بتواند با اطالعات كسب شدهآگاه باشد يا مافوق بايد در زمان تصدي . 3
  ، وبوده يا قبالً صورت گرفته است

  240.ور كرده باشدسركوب جنايات ارتكابي قص الزم براي جلوگيري يا ات مافوق بايد از اقدام.4

  . شده خواهداين شروط با جزئيات بيشتري در زير توضيح داد
  

صرف  مسئوليت مافوق متهم شودنظريه و دكترين شخص بر اساس ممكن است يك . غيرنظامي ي و مقامات مافوق نظام
است كه بر شخص مباشر جرم رياست و نظارت داشته رمانده نظامي يا يك مقام ارشد غيرنظامي فنظر از اينكه وي 

يي مجرم را از لحاظ جنا المللي رم، براي اينكه بتوان يك مقام ارشد غيرنظامي  بر اساس قانون دادگاه جنايي بين241.است
  242.طور واقع مطلع باشد يا عمداً شواهد مربوط به جرايم ارتكابي را ناديده گرفته باشد بايد از وقوع جرم بهاو دانست 

  
 كه براي آنكه دادگاه تشخيص دهد كه اند همقرر داشتالمللي چنين   دادگاههاي بيناحكام. نظارت مؤثر مافوق بر مادون

اختيار قانوني رسمي .  كرده است، وجود يك رابطه سلسله مراتبي رسمي ضروري نيست اعمال نظارتمادونمافوق بر 
                                                 

 نوامبر 16، 770 ، پاراگراف ICTY-96-21-T، شماره پرونده )Celebici ("چلبيچي"، )Prosecutor v. Delalic, et. al( دادستان برعليه دالليچ 239
1998  

  209- 207. ، صص237زيرنويس . آنتونيوكسِيسي، رك 240
 ، ICTY-96-21-A ، شماره پرونده)Celebici ("چلبيچي"، )Prosecutor v. Delalic, et. al( دادستان برعليه دالليچ به كنيد نگاه نمونه عنوان به 241

  .  ب-28ل اص رم، سنامهاسا به كنيد نگاه همچنين ؛ 196، پاراگراف 2001 فوريه 20تقاضاي تجديد نظر، 
  .المللي رم  دادگاه جنايي بين ب اساسنامه- 28 اصل 242
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جهت نظارت بر اعمال مقامات مادون الزم نيست و صرف توانايي بالواسطه و واقعي مافوق جهت صدور دستور و تنبيه 
  243.مادون كافي است -مقام مادون براي اثبات رابطه مافوق

  
د، براي اينكه مافوق از ديدگاه جنايي مسئول باشد، بايد در زمان عنوان شطور كه در باال  انهم. آگاهي مافوق از جنايات

اين مورد  طور بالواسطه از ارتكاب جرم توسط مقامات مادون خود در زمان حال يا گذشته آگاه باشد و يا در تصدي به
از  توانند بااطمينان مينها ه دادگا از آنجا كه. را احراز كند قوع چنين جرايميواطالعاتي داشته باشد كه به او اجازه بدهد 

اي از قوانين به تدريج   مجموعه يقين حاصل كنند خاص چه اطالعاتي داشته استيك مقام مافوق در يك زماناينكه 
عاتي در مورد توانسته چه اطال اي مي دهند استنباط كنند كه مافوق تحت شرايط ويژه  كه به قضات اجازه مياند هشدتدوين 

توانسته است از جنايات  د كه مافوق نميرتوان ثابت ك رو، با گردآوري شواهد كافي مي از اين. جرايم مزبور داشته باشد
.  برخوردار بوده است"ضمني"نتيجتاً استدالل كرد كه مقام مافوق از آگاهي  ي توان ارتكابي ادعا شده ناآگاه بماند و م

جناياتي كه در اردوگاه "ست كه آمده االمللي يوگسالوي سابق چنين   دادگاه جنايات بينيز آراعنوان مثال، در يكي ا به
اند كه به هيچ عنوان ممكن نيست كه متهم از آنها  زندان سلبيسي روي داده است از چنان تكرر و شدتي برخوردار بوده

مقام [ مع الوصف، او"شده است كه  ر رأي مذكور ذكرعالوه بر اين د. "نامطلع بوده باشد و يا در مورد آنها نشنيده باشد،
ايجاد تجاوزاتي كه در اردوگاه اسيران روي مي داد جهت اخذ گزارشات در مورد را  هيچ سيستم نظارتي] ده اردوگاهفرمان
 طور كافي از ادعاهاي مربوط به كند كه وقتي مقام مافوق به هنگامي صدق ميمافوق  شرط آگاهي همچنين 244".نكرد
 مقامات مادون خود مطلع باشد ملزم است كه نسبت به انجام تحقيقات بيشتر در مورد اينكه آيا چنين تخلفاتي به لفاتتخ

  245.اقدام كند واقع توسط مقامات مادون روي داده است يا خير
  

 تخطي از اين وظيفه را كنند و طور موسع تفسير مي دادگاهها وظيفه جلوگيري و مجازات را به. وظيفه جلوگيري و مجازات
 ودهد كه نوعي فضاي مصونيت از مجازات براي متخلفين حاكم شود  اند كه يك مقام مافوق اجازه  در مواردي احراز كرده
دليل عدم ايجاد يك فضاي  عنوان مثال، ممكن است يك فرمانده به به. شود المللي تحمل يا ترغيب  ارتكاب جنايات بين

شود، به قصور در مجازات مرتكبين جنايات متهم   مي اعمال مجرمانهارتكاب نتيجتاً باعث ترغيب منضبط و قانونمدار، كه
المللي يوگسالوي سابق وظيفه مافوق جهت مجازات به اين صورت تفسير شد كه   در يك رأي دادگاه جنايات بين246.شود

ر مورد جرايم تحقيق كند و آنها را به مقامات  توان مجازات متخلفان را نداشته باشد، موظف است كه داگر مافوق شخصاً
سابق دفاع و امنيت ملي و رئيس كل سابق  وزير،  يك دادگاهه در اياالت متحده، هيئت منصف247.صالح گزارش دهد ذي

                                                 
 اگر تا جايي كه يك مقام مافوق بر مقامات " اعالم كرد كه )Celebici(  چلبيچيالمللي يوگسالوي سابق در پرونده بخش استيناف دادگاه جنايي بين 243

لوگيري نكند يا آنها را پس از ارتكاب جرم مجازات نكند و يا از اعمال اختيارات خود جهت كنترل مادون خود كنترل دارد، از ارتكاب جرم توسط آنها ج
 ؛ همچنين نگاه كنيد به دادستان 198. ، ص241زيرنويس .  چلبيچي، رك".ايشان قصور كرده باشد، مسئول ارتكاب جنايات مقامات مادون تلقي خواهد شد

 ؛ و دادستان 76، پاراگراف 2000 مارس 24 ، تقاضاي تجديد نظر، IT-95-14/1-A، شماره پرونده )Prosecutor v. Aleksovski(آلكسوفسكي برعليه 
    302، پاراگراف 2000 مارس ICTY-95-14-T ، 3، شماره پرونده )Prosecutor v. Blaskic(برعليه بالسكيچ 

  770، پاراگراف 239زيرنويس . چلبيچي، رك 244
  383همان، پاراگراف  245
 50، پاراگراف 2001 ژوئن ICTR-95-1A-T ، 7، شماره پرونده )Prosecutor v. Bagilishema(دادستان برعليه باگيليشِما  246
دادگاه . 446، پاراگراف 2001 فوريه IT-95-14/2-T ،26، شماره پرونده )Prosecutor v. Kordic & Cerkez(دادستان برعليه كورديچ و چركز  247

اند و اينكه آيا اختيارات ايشان توان ملزم كردن مقامات  مقامات عالي غيرنظامي نيز بسته به اختيارات قانوني مؤثري كه اعمال كرده" خاطرنشان كرد كه
 .همان ".صالح را به ايشان مي داده است يا خير، از تعهدات مشابهي برخوردار خواهند بود ذي
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اي كه مقامات مادون آنها مرتكب شده  مسئوليت مافوق در مورد شكنجهنظريه و دكترين گارد ملي سالوادور را بر اساس 
 248.د مسئول دانست، اگرچه افسران ارشد در هنگام وقوع جرم حاضر نبودند و مرتكب آن اعمال نشده بودندبودن
 هتوانستند براي جلوگيري و مجازات اعمال جنايتكارانه در حيط هايي از اقدامات مؤثري را كه مقامات مافوق مي نمونه

  :ده شچنين برشمردتوسط شاكيان وظايف خود انجام دهند 
 تقبيح تخلفات ارتكابي، هاي عمومي مكرر در  بيانيهصدور •

 درخواست گزارش سريع در مورد تمامي موارد مرگ و بازداشت افراد غيرنظامي، •

 ،مجازات افسران به خاطر قصور در تهيه گزارش در مورد تخلفات يا پيگيري آنها •

 ي به تخلفات ادعا شده، صدور دستورالعملهاي مشخص درباره رفتار با افراد غيرنظامي و نحوه رسيدگ •

 بازرسي شخصي مكانهايي كه ادعا شده تخلفات حقوق بشر در آنها روي داده است،  •

 همكاري با تحقيقات قضايي و غيردولتي، •

 اند، و مراقبت از كساني كه شاهد تخلفات حقوق بشر بوده •

  249.جاي ارتقاي آنهاه عزل و انفصال افراد متهم به نقض حقوق بشر ب •

  

  سئوليت مافوق در پرونده كاظميم. 2-2-3

مسئوالن زندان اوين را از   مقامات مافوق وستباي مي ن متعدديئهنگامي كه زهرا كاظمي در بازداشت دولت بود، قرا
داللت بر نياز آشكار به  نئاين قرا. ساخت ميمطلع المللي حقوق بشر و حقوق جزا  نقض قوانين بينبالقوه و بالفعل موارد 

  : توان به موارد زير اشاره كرد ن مذكور ميئاز جمله قرا. ر از سوي مقامات مافوق داشتندتحقيقات بيشت

بايستي باعث ايجاد يك  آوري شده بود و اين مي خوبي جمع مدارك مربوط به استفاده گسترده از شكنجه در اوين به •
انين حقوق بشر كه نياز به تحقيق وسيله آن بتوانند از هر مورد گزارش نقض قو شد كه مقامات مافوق به ميسيستم 

ارتكاب شكنجه بودند، به دقت  بايستي مقاماتي كه در گذشته مظنون به دست داشتن در عالوه، مي به. داشت مطلع شوند
 .گرفتند ميتحت نظارت قرار 

اوين بود شرايط جسماني او در مدتي كه در زندان . زهرا كاظمي شكنجه شد و شديداً مورد ضرب و شتم قرار گرفت •
اي در مورد بدرفتاريهايي كه با او  كاظمي اظهارنامهخانم . داشت ميبايستي مقامات مافوق را به انجام تحقيقات وا  مي

 250. تجاوز و ضرب وشتم او تهيه شدهشده بود نوشت و گزارشي دربار

                                                 
  1213. ، ص2003در پرونده روماگوزا برعليه گارسيا، ، سال هيت دليل  ، ما، مسئوليت مافوق بت وان شاكنگاه كنيد به 248

 [Beth Van Schaack, Command Responsibility: The Anatomy of Proof in Romagoza v. Garcia]  
  1255. همان، ص 249
  .11-6. صص، بخش دوم، 3 زيرنويس. ؛ تقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي، رك2. ، ص2زيرنويس . گزارش كميسيون اصل نود، رك 250
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 بدن بي حال –فتن نبوده است  كاظمي قادر به راه ر،شماري از شهود خاطرنشان كردند كه در جريان انتقال در زندان •
 251.شد مياو بر روي زمين كشيده 

گيرنده كاظمي گفت  لنده كاظمي به مأمور تحويهد لدر جريان انتقال در زندان، بنا به گزارشات يكي از مقامات انتقا •
كار را گيرنده توصيه كرد كه او نيز همين  ل زده است و به افسر تحوي"تا جايي كه توانسته"كه او كاظمي را 

  252.بكند

كاظمي را در خانم توان نتيجه گرفت مقامات مافوق كه داراي توان و كنترل مؤثر بر افرادي بودند كه  از اين شواهد مي
المللي ملزم هستند، اقدامات الزم را براي جلوگيري از جنايت يا مجازات  گونه كه بر اساس قوانين بين اختيار داشتند آن

،  مربوط به مرگ خانم كاظميتحقيقاتروند در  مهمي در مورد دخالت اسناد و مداركعالوه،  به. دندمرتكبين آن انجام ندا
عنوان دادستان كل تهران موظف به  اش به  كه خود بنا بر مقام رسمي،شخص دادستان، آقاي مرتضوياز جمله توسط 

  .باشد ميموجود است  مجازات تخلفات حقوق بشر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 8 و 7.  صص،2، بند 6- 4 قسمت ، بخش اول،3زيرنويس . زهرا كاظمي، ركتقاضاي تجديدنظر  251
  9 و 8. صص، 6-4 قسمت  زهرا كاظمي، بخش اول،تقاضاي تجديدنظربه نقل از  (195به زيرنويس . رك 252
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  گيري نتيجه :ششمبخش 
نظر   به.روي داده استدر پرونده زهرا كاظمي موارد متعددي از نقض حقوق بشر ، دهد ميطور كه اين گزارش نشان  همان
 وي برخالف قانون صورت گرفته و در مدت نگه داشتنبازداشت تحت كاظمي و خانم رسد كه دستگيري اوليه  مي

، نظير نقض آشكار  اقدامات اجرايي و قضايي روي داده استعدم تناسب دربازداشت وي مواردي از بدرفتاري و 
عالوه، ماهيت  به. شدگان و افراد متهم اعطا شده است المللي به بازداشت حمايتهايي كه بر اساس قوانين ايران و قوانين بين

 كبودشدگي ، شكستگي انگشتان دست و پا و ناخنها، شكستگي بيني–كاظمي وارده بر خانم جدي و گستردگي جراحات 
د كه قانون منع شكنجه و رفتار بيرحمانه، نده  نشان مي– تجاوز بريدگي و ظاهراً،گسترده در قسمتهاي متعددي از بدن

كاظمي وارد خانم  اينكه ماهيت مهلك جراحاتي كه در مدت بازداشت بر نهايتاً.  است هغيرانساني يا تحقيرآميز نقض شد
با وجود اين واقعيت كه . اند ه عمل نكردحياتحق تأمين اني به وظيفه خود جهت دهد كه مقامات اير شده بود نشان مي

طور آنهايي كه بر   بودند و همينتخلفات مسئول اين ه عامالني كه مستقيماًمقرر داشتگونه كه حقوق جزا  بايستي آن مي
تخلفات عنوان مسئول اين  ي به، تاكنون هيچ كسشوند نقش داشتند، مسئول تلقي مافوقسئوليت نظريه و دكترين ماساس 

طور كه  همان. اينكه قوه قضاييه در نهايت هيچ كسي را مسئول مرگ كاظمي ندانسته شگفت انگيز است. اعالم نشده است
  :وكيل خانواده كاظمي خاطرنشان كرده

اي را كه در محل حفاظت شده و تحت پوشش امنيتي شديد رخ  اگر دستگاه قضايي نتواند واقعيت قضيه
  253!تواند در ساير موارد كشف حقيقت كند؟ اده، كشف نمايد چگونه ميد

ويژه به عملكرد قوه   شده و بهبه آن اشارهسازماني كه در اين گزارش و حساب شده يك اتمتأسفانه، مشكالت سيستم
  .در آينده وجود دارد پذيري مسئوليت ايجاداندكي براي اميد دهد  شود، نشان مي قضاييه مربوط مي

نياز به به منظور اطمينان از عدم بروز از اين تخلفات در آينده، كاظمي، خانم  در پرونده متخلفينوه بر مسئول دانستن عال
دست   در زمينه قتل خودسرانه بهجديخطرات ي ي اجرااقدامات .شود مي احساس اصالحات ساختاري و سازماني شديداً

 بايد اقدامات حيات حق تأمينور كه قبالً پيشنهاد شد، وظيفه دولت در ط از اين رو، همان. كند مقامات دولتي ايجاد مي
 به اقدامات در راستاي تأمين حق حياتدر حالي كه وظيفه :  در بر گيردييادعاتخلفات دولت را هم قبل و هم بعد از 

شود، اقداماتي كه بعد  يمربوط م) نظير تدوين قوانين مناسب، آموزش و نظارت بر مأموران اجراي قانون(جلوگيري از قتل 
تضمين اين حق  به نيز) ييادعامتخلفين طرفانه  مانند تحقيقات كامل و مستقل و تعقيب بي(گيرد  از مرگ صورت مي

كنند كه به جلوگيري از مصونيت از مجازات  اي عمل مي كند، چرا كه اين اقدامات همانند فعاليتهاي بازدارنده كمك مي
  .كند كمك مي

 مهم كه نيازمند اصالح  دو حوزه قانوني، ايران در برآورده كردن اين ملزوماتايي توان باال بردنارش به منظوردر اين گز
  :شده استاست متمايز 

                                                 
 .22 و 21. ص، ص1 تقسم، بخش سوم، 3 زيرنويس. ركتقاضاي تجديدنظر زهرا كاظمي،  253
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 پذيري  تقويت مكانيسمهاي مسئوليت -الف

ارت نظ( هم به معني مثبت --پذيري است  لزوم تقويت مكانيسمهاي مسئوليتبه كرات آمده كه در اين گزارش يموضوع
كه باعث منع مصونيت از اي   گونه تحقيق در مورد تخلفات و مقصر دانستن عامالن به(و هم به معني منفي آن ) حفاظتي

  ).مجازات شود

سلسله مراتب فرماندهي وجود  لزوم نظارت مؤثر است كه به نوبه خود مستلزم حياتحق تأمين در زمينه وظيفه عامل مهم 
بايد تمامي موارد مرگ و جراحاتي كه در اثر استفاده . دستگيري، بازداشت و زندان است بر تمامي مقامات مسئول روشن

قوانين داخلي ايران اصل .  و در مورد آنها تحقيق شوده گزارش داده شدمافوقدهد بي درنگ به مقامات  از زور روي مي
مقامات  آنعالوه بر و شناسد  ميت كنند به رسمي  را براي مقاماتي كه دستورات غيرقانوني صادر ميكيفريمسئوليت 

المللي   در قوانين بينمافوقمسئوليت نظريه و دكترين بر اساس اين امر كه ممكن است نيروي انتظامي و قوه قضاييه بايد به 
تعيين  عالوه بر اين، .بر طبق قوانين داخلي مسئول شناخته شوند توجه داشته باشندپذيري  مسئوليتنيز نظارت و  و ساختار

 نظارتبدانند الزامي است و بايد متخلف را مسئول  مقامات قادر باشند آنكه شهروندان حدود مسئوليت به طور شفاف براي
  .  مستقل براي بررسي ادعاهاي مربوط به تخلف مقامات فراهم باشداًواقعبه طور 

در زمينه به طور روشن و واضح  تقسيم اختيارات يا قلمرو قدرت وجودكاظمي بر اهميت خانم به همين صورت، پرونده 
 وظايف ممكن تداخلطور كه در باال اشاره شد،  اما اين كار آسان نخواهد بود؛ همان. كند ميتكيه مسائل اطالعاتي و امنيتي 

 بيشترهاي امنيتي متعددي كه در سالهاي اخير نمهار كردن ارگارسد  ميبه نظر است حاصل مالحظات استراتژيكي باشد و 
  . ز ايجاد آنها مشكلتر باشداند ا شده

  

  قانونمنديتقويت  -ب

با زندانيان مطابق با قوانين  بازداشت و بدرفتاري در موارداينكه دليل توانند صرفاً به  مقامات جمهوري اسالمي ايران نمي
را كه در سي مقررات آيين دادرادعاي صالحيت اخالقي كنند و همزمان رفتار كرده اند به توجيه عملكرد خود پرداخته و 

دي به محدوديتهايي است كه بر نب احترام واقعي به حاكميت قانون مستلزم پاي. قوانين داخلي ايران ذكر شده ناديده بگيرند
دهد، قانونمندي  طور كه پرونده كاظمي نشان مي همان. قامات دولتي اعمال شده استنيز اقدامات م دولت و قدرت
در قوه قضاييه و جامعه مدني قانونمندي ود شود بلكه مستلزم گسترش نوعي فرهنگ  به قوه مجريه محداًتواند صرف نمي
ويژه در  اي بر سر راه ايجاد چنين فرهنگ قانونمندي وجود دارد، يكي از اين موانع كه به در حالي كه موانع چندگانه. است

 – استتخلفات در راستاي توجيه "مداخله خارجي" شده گرايش به سوءاستفاده از موضوح ترس از مشخصپرونده كاظمي 
محسن . دهد كند و حاميان حقوق بشر در ايران را در معرض خطر قرار مي چارچوبي كه حمايت از حقوق بشر را بدنام مي

  :گويد  و ميكرده در اعمال مقامات قضايي منعكس شده است، انتقاد اين گرايش فكري كه غالباًاز آرمين نماينده مجلس 

وطئه ديدن، در هر ماجرا به دنبال جاسوس و نقشه سرنگوني گشتن، مطبوعات و فعاالن هر حركتي را ت
سياسي و صاحبان انديشه مخالف را عامل بيگانه و وابسته به خارج پنداشتن، احساس فعال مايشائي 
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 و شدگان كردن و موازين و حدود قانوني را زير پا گذاشتن، اقتدار نظام را در اعتراف گيري از بازداشت
  254.حاصل همين روند است... اتهام جاسوسي به زهرا كاظمي ... هاي تلويزيوني آنچناني  انجام مطاحبه

 را در مورد آقاي مرتضوي، 255"دقت الزم قضايي كه از وظايف هر مقام قضايي است"در واقع، كميسيون اصل نود عدم 
  .خاطرنشان كرد

كه بلكه به قوانين داخلي ايران نيزالمللي   قوه قضاييه نه تنها به قوانين بيندهد، كاظمي نشان ميخانم گونه كه پرونده  همان
سوره  (" و إِذَا حكَمتُم بينَ النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ" مطابق با آيه و است "مستقل"كند قوه قضاييه يك قوه  تصريح مي

 تا زماني كه به 256.بند نبوده استي  مورد جرايم است، پامسئول حمايت از حقوق جامعه و تحقيق در) 58النساء، آيه 
 – قانون است درست ارگاني كه به ظاهر مسئول تضمين اجراي –قوه قضاييه و حساب شده يك اتهاي سيستم سوءاستفاده

 . موارد نقض حقوق بشر همچنان در سطح گسترده باقي خواهد ماندبرابررسيدگي نشود، مصونيت از مجازات در 

 
 

                                                 
  .23ويس زيرن. ضوي بايد محاكمه شود، ركمرت: محسن آرمين اظهارات 254
  .4 .ص، 2 زيرنويس. رك، گزارش كميسيون اصل نود 255
 ن اساسي ايران در مقدمه قانو" قانون اساسيقضاء در"  و قسمت" قوه قضاييهوظايف" 156 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصل 11نگاه كنيد به فصل  256
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