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 المللی مردمی جنایات ایران  دادگاه بین

 )دادگاه آبان( 

 1( 1401مهر  8) 2022سپتامبر   30خالصه حکم دادگاه، 

 . مقدمه 1

سوخت را اعالم    متیق  د یشد  شی( افزارانی)دولت ا  رانیا  یاسالم  یجمهور(  1398آبان    24)  2019نوامبر    15  خیدر تار  .1

خود را از   نارضایتیمعترضان  که طی آن به دنبال داشتاسر کشور تدر سرای را اعتراضات گسترده تصمیم نیکرد. ا

 کردند.  ابرازتر گستردهدر خصوص مسائل   را شاننگرانی  و بنزین قیمت شیافزا
کشنده و   نیروی. آنها از را سرکوب کنندو اعتراضات را پاکسازی ها ابان یختالش کردند پنج روز  یط  یتیامن یروهاین .2

شدند.   ی زخم یادیکشته و تعداد ز تماشاچیان از  ی اکردند. صدها معترض و عدهمیاستفاده  انیرنظامیغ هیعلکشنده ریغ

 شدند. دیناپدنیز  یاعدهو  و شکنجه ریدستگاعتراضات و بالفاصله پس از آن  انیهزاران نفر در جر

سایر  و  آنها  خانواده یاعضا ان،یاست. قربان بوده یموجه و قانون ی که انجام دادهاقدامات کلیه مدعی است که رانیدولت ا .3

و خود  شده    دیتهد  از آنان  یاری. بسانددریافت نکردهدر این خصوص  پاسخی    نداهعدالت بود  ه خواستار اجرایک  کسانی

 ایران  یدر ا  ، عامالن  سازیپاسخگوی برای  تالش  ای  یقانون  گردیپ  ،یداخل  قیتحق  چیند. هاه قرار گرفت آزار و اذیت  مورد  

 صورت نگرفته است. المللیدر سطح بین
  که خواستار روشن شدن مردم    هایدرخواسترسیدگی به جنایات ایران )دادگاه آبان( در پاسخ به  مردمی  المللی دادگاه بین .4

گذاری شده توسط جامعه مدنی پایه   وشد. این دادگاه مردمی است    تشکیل  بودند   عدالت و جبران خسارتاجرای  حقیقت،  

  های آسیب  در قبالپرداخت غرامت اخالقی  حافظه تاریخی و    تصحیحاین دادگاه مشخص کردن حقیقت،    اصلیهدف  است.  

 است.   هوارد آمد
آزار و اذیت  ون از جمله با  های گوناگکه دولت ایران و نیروهای امنیتی آن به شیوهدادگاه آبان مدعی است    یدادستان .5

بدرفتاری  قهری آنان، کشتار غیرقانونی، شکنجه و سایر  ناپدیدسازی  نقض   و خشونت جنسی  ها،  حقوق معترضان را 

ای، رهبر جمهوری اسالمی  از جمله علی خامنه  مقامات دولتی و امنیتی مختلف. به عقیده دادستانی، دولت ایران و  اندکرده

در  شوند.  در قبال جرائمی هستند که جنایت علیه بشریت محسوب میکیفری    فرد دارای مسئولیت   در مقام دولت و ایران،  

که    بوده است  برای اذیت و آزار معترضانی  تکارانهجنای  اینقشه  طراح و مجری  شود که دولت ایرانمجموع ادعا می

بوده است، حقوقی که در آمیز  تشکیل اجتماعات مسالمت  یعنی حق اعتراض واز حقوق سیاسی خود    استفاده   شان کار  تنها

به رسمیت شناخته شده  المللی امضاشده توسط دولت ایران  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و چندین معاهده بین

 است.  
 مکتوب و ویدیویی زنده،منصوب شدند تا به بررسی انواع شواهد ه آبان  هیات قضات این دادگاه از سوی موسسان دادگا  .6

حقوق بنیادین معترضان بوده   قضیعنی معین کنند که آیا وقایع رخ داده ن  حکم دهند،بپردازند و در خصوص این اتهامات  

 ه استقضات خواسته شد. از هیات  شوند یا خیرمحسوب می  جنایت علیه بشریتمصداق  تخلفات انجام شده  و آیا  است  

که آیا    نمایددر صورت امکان مشخص    ،کندکه هم به مسئولیت کیفری دولتی و هم به مسئولیت کیفری فردی رسیدگی  

هایی توصیهو سپس    ،یا نه  هر یک از مقامات دولتی یا امنیتی را اثبات کنددولت ایران و    مسئولیتتواند  می  شواهد موجود 

 غرامت و جبران خسارت ارائه دهد. ، پرداخت پاسخگوییدر خصوص 
المللی پذیرفته شده توسط ایران از جمله میثاق بینو آیین دادرسی و ادله اثباتی خود، معاهدات  از اساسنامه  دادگاه آبان   .7

و اصول شامل قوانین مربوط به ممنوعیت جنایت علیه بشریت،    المللحقوق بینعرف  (،  ICCPRحقوق مدنی و سیاسی )

سیستم ملی  قوانین  همچنین  و  ملی  قوانین  و  ایران  اساسی  قانون  از  شده  استخراج  حقوقی  حقوقی  کلی  به های 
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ه بمسئولیت کیفری فردی و همچنین مسئولیت دولتی را  کند. این دادگاه مفاهیم  المللی متابعت میشده بینشناختهرسمیت

 بندد. کار می
و به صورت آنالین   2021نوامبر  14الی  10به تاریخ  لندن بریتانیا در شهر که در  لنیها طی دو جلسه ععمده شهادت .8

کنندگان،  از جمله تظاهرات و پنج شاهد    هپنجاشهادت  .  قرار گرفتنداستماع    ند موردبرگزار شد  2022فوریه    6تا    4از  

به طور خودسرانه بازداشت، زندانی و شکنجه شده و تحت به قتل رسیده، اشخاصی که    تماشاچیانبستگان معترضان و  وا

مقامات امنیتی و قضایی سابق شنیده شد.  های ناعادالنه قرار گرفته بودند، کارکنان حوزه بهداشت و درمان و  محاکمه

. عالوه بر اینها  ندتحقیقاتی گوش سپرد های  نویسندگان گزارشکارشناس از جمله    هیات قضات همچنین به شهادت شاهدان

در اختیار هیات قضات قرار گرفت  دریافت کرد که این اظهارات به عنوان شهادت شاهد را  169 کتبیدادگاه اظهارات  

 و توسط ایشان بررسی شد.  
. هرچند مقامات  خود را ارائه دهدو اطالعات و شواهد  شرکت کند  ها  در دادرسی  تا   دعوت کرد  دادگاه آبان از دولت ایران .9

و  پاسخ نداده  دعوت رسمی    اما به این  ها صحبت کردند،درباره این دادرسی   داخل کشور به طور علنی  دردولت ایران  

 کرد.   خودداریدادگاه ر این دولت ایران از شرکت د

 برازی شواهد ادالیل و دادگاه آبان از  بررسی. 2

 ؛ دانشجویان، مادران، کارگران و افرادیگوناگوناند با مشاغل  متشکل از کودکان، مردان و زنانی بودهکنندگان  تظاهرات  .10

. دادندمیشعار  . انبوهی از مردم در شهرهای مختلف و مراکز دیگر تجمع کرده و  از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی

خاموش  هایشان را وسط خیابان  به واسطه رانندگانی که ماشین  ط نقلیهئمسیر تردد وسابرخی از آنها چادر زده بودند.  

 زدند. آتش می . در برخی مناطق الستیک ه است کرده بودند مسدود شده بود

وجود دارد که این موارد عمدتاً  ای از بروز خشونت های پراکندههرچند گزارش آمیز بوده است دتاً مسالمتتظاهرات عم .11

عمدتاً برای دفاع از خود اقدام به کنندگان  است. برخی از تظاهراتوده  آمیز نیروهای امنیتی ببه تالفی اقدامات خشونت

)ناجا(، سپاه    نیروهای انتظامیاز جمله  نیروهای امنیتی  توسل    کنندگان،تظاهراتاند. میزان خشونت  پرتاب سنگ کرده

رویه از انواع مهمات،  استفاده غیرقانونی و بی،  اسلحه و سایر آالت کشندهه بپاسداران، بسیج و نیروهای لباس شخصی 

شتم، مجروح کردن، ارعاب و    ضرب وچماق و باتوم که به طور معمول برای  های آبپاش،  یا استفاده مکرر از ماشین

 کند.  توجیه نمیرا  شوداستفاده میکنندگان غیرمسلح  دستگیری تظاهرات 

 در جریان تظاهرات کشنده غیر نیرویحق اعتراض و استفاده از  2.1

با  این امر  است که  شده  استفاده  مشخصی    قهرآمیزاز الگوی    یز گستردهآماعتراضات مسالمتسازی  متفرق برای  کالً   .12

آزادی    ایراندولت  تعهدات   به  مسالمتدر احترام  داشته است.  تشکیل اجتماعات  تناقض  بیان  آمیز  آزادی  مقامات حق 

برایتظاهرات  تجمع علنی  نیروهای های دولت را نقض کردهبه سیاستاعتراض جمعی و فردی    کنندگان و حق  اند. 

برای کنترل اعتراضات های کاهش تنش  و از تکنیک   ریزیبرنامه کنندگان  تظاهراتقبل برای گفتگو با  از  امنیتی نتوانستند  

  هها را تشدید کردآنها عامداً تنش  یابد. در عوض  آمیز ادامهتظاهرات به صورت مسالمت  مراقب باشند تا  استفاده کنند و

جرم تلقی  هافراد را به مثاب حق اعتراض آنها  بسیار خطرناک تبدیل نمودند.  وضعیتیآمیز را به و یک موقعیت مسالمت

نیروی استفاده از  کنندگان را با  و تظاهرات  فرو بنشانندای  که اعتراضات را به هر وسیله   اندکردهتالش  . مقامات  کردند

 مجازات کنند.  ضرورت و تناسب توجه به بدون  ناحق، غیرضروری و مفرطکشنده و غیرکشنده  
و همچنین به عنوان اسلحه برای اشخاصی های آبپاش و ابزارهای دیگر برای پراکنده کردن مردم  آور، ماشیناز گاز اشک .13

ممکن خشونت  بدون توجه به اینکه این و ایبی هیچ مالحظه معترضان . استفاده شده استند اهبود ترک محلکه در حال 

ای  های ساچمهاز تفنگ  به دفعات. مقامات  اندمورد ضرب و شتم قرار گرفته   آسیب جدی از جمله مرگ شودمنجر به  است  

شلیک مستقیم به معترضان و رهگذران از جمله    برای  است  ممنوع   که استفاده از آن   ای چند شات تفنگ گلولهاز جمله  

اند قرار گرفته  هدف گلوله  برخی از افرادی کهاند. هاند استفاده کردکودکان و اشخاصی که سعی در فرار از صحنه داشته

مبنی بر اصابت گلوله به چشم افراد از جمله کودکان وجود دارد که  های بسیاری  اند. گزارشاز شدت جراحات کشته شده

 این امر منجر به از دست رفتن همیشگی بینایی شده است.  
وزارت  .  کرد  ها و شهرستان  ها در سطح استان  ی جلساتاقدام به تشکیل    تامین   یبالفاصله با شروع اعتراضات، شورا .14

  کرد و این دستور  صادررا معترضان   هیاستفاده از سالح گرم عل عمومیدستور  امنیت کشور یکشور با مشورت شورا

خواند که با  «  یشرار»ا  ای رهبر ایران معترضان راعلی خامنه  ۹۸آبان    ۲۶در    .شد  ها و استانداران ابالغبه استان

که برای پایان  او به نیروهای امنیتی دستور داد  .  انددست به خشونت زده  تحریک ضد انقالب و دشمنان خارجی ایران 

چراغ   بار نیروهای امنیتیخشونترفتار به ادامه  با این سخنان عمالً ها »به وظایف خود عمل کنند« و دادن به اعتراض 

 نشان داد.   سبز
با قصد آسیب رساندن یا  کارگیری آنها نشانگر آن است که نیروهای سرکوبگر  تفاده شده و شیوه بههای اسنوع اسلحه  .15

افراد  امکان زخمی شدن و مرگ  وقایععادی  روند اند که در آگاه بودهیا  ،اندکردهکشتن قربانیان به سوی آنها شلیک می

و به ارعاب معترضان  ،با توسل به زوراند. نیروهای امنیتی وجود دارد و علیرغم این آگاهی به عملکرد خود ادامه داده
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زعم مقامات تظاهراتی غیرقانونی  واداشتن آنها به دست کشیدن از تظاهرات و مجازات آنان به دلیل شرکت در آنچه به 

اند و هیچ تالشی بودهحداکثری    رسانیمقامات عمدتاً به دنبال آسیبآن است که  اند. شواهد حاکی از  بوده است پرداخته

اند. نیروهای امنیتی ولین نکردههای خطرناک علیه کودکان، سالمندان یا معلسالحکاربرد    نظیرهایی  روش   برای پرهیز از

یچ فرصتی برای گریختن از خطر ه تماشاگراناند و به معترضان و به سرعت و بدون دادن هشدار متوسل به زور شده

 اند.  مرگ یا جراحت جدی نداده

 حق حیات و استفاده از نیروی کشنده در جریان تظاهرات  2.2

و احتماالً بسیار بیشتر از این تعداد به    ]کشته شده ثبت شده[  رهگذرانکم سیصدوچهار تن از معترضان و  دست  ]نام[  .16

گسترده و معتبری از حوادث واقع شواهد در این خصوص اند. کشته شده کورکورانه تیراندازیبا صورت غیرقانونی و 

بهبهان اندیمشک، اراک،  الوند،  اهواز،  فردیس، اصفهان، اسالمشده در  شهر، کرج، خوزستان، کرمانشاه، ماهشهر، ، 

شد، مقامات   اشارههمانطور که قبال  مریوان، امیدیه، شهر قدس )قدس(، سنندج، شهریار، شیراز و تهران وجود دارد.  

ز جمله مسلسل و ا  سالح گرم  استفاده از  با کورکورانهصورت  اند، به  بدون دادن هشدار از نیروی مرگبار استفاده کرده 

و    برای متفرق کردن معترضان شلیک کرده  انبوه  به سوی اجتماعاتمهمات غیرقانونی  یا  /و  هادر برخی موارد سالح

ها مستقر ماباند. نیروهای امنیتی که عمدتاً روی پشتدادهعترضان خاصی را هدف قرار میمرسد که  به نظر میحتی  

دهد از این افراد نشان می بسیاریگلوله به باالتنه   اصابت اند وکردهمیشلیک کنندگان اند مستقیماً به سوی تظاهرات بوده

ن  که انجام  با قصد کشت  اگر واقعاً  با  دست  شدهمیتیراندازی  انجام    فاحش  اعتناییبیکم  افراد  گرفته است. میبه جان 

 وارده  منجر به استمرار جراحاتاین امر  اند کهبودههای پزشکی محروم  دتاً از دریافت کمکدستگیر شده عممجروحان 

   شده است. و حتی مرگ می
.  استبوده  هدایت شده    ریزی، هماهنگ وبرنامه   های حکومتدر باالترین رده   عامدانه  رهایکشتادهد که  شواهد نشان می .17

وقوع    پس ازیا تحقیق، پیگیری و مجازات عامالن  مقامات محلی یا مرکزی برای توقف کشتار    دال بر تالشهیچ مدرکی  

 . وجود ندارد این حوادث
علیه معترضان غیرمسلح   کشندهمجوز استفاده از نیروی از به طور ویژه  مقامات امنیتی کند کهشواهد همچنین ثابت می .18

اجازه البرز به نیروهای امنیتی این منطقه  استان    هی کنونی. فرمانداندبرخوردار بودهاز جمله مجوز شلیک به قصد کشت  

به ویژه نیروهای بسیج و سپاه به »همه  2« از جمله شلیک به معترضان. بکنند  خواهندداده بوده که »هر کاری که می 

در جریان نشستی با امام جمعه، سپاه  یکی از معتمدان یکی از ائمه جمعه شهادت داده است که اند. کردهشلیک می 3جا«

هر آنچه الزم است که اعتراضات باید پایان یابد و نیروهای امنیتی مجازند    کنترل جلسه را به دست گرفته و گفته است

او شهادت داده است که دستور تیراندازی به  جمله شلیک به آنها.  کنندگان انجام دهند از  برای متوقف کردن تظاهرات 

که از نیروهای پلیس است شهادت داده است    418شاهد شماره   4قصد کشتن معترضان از تهران ابالغ شده بوده است. 

نداشته، تیراندازی  داشته   اما  که هرچند پلیس دستور  بسیجی دستور شلیک  بودهنیروهای سپاهی و  آنها  به  اند و  اند که 

اند دستگیر شده، مورد کردهآن دسته از نیروهای امنیتی که از دستور سرپیچی می 5اند.کردهمعترضان تیراندازی می

   6اند. شدهضرب و شتم قرر گرفته و مجازات می

 دستگیری و بازداشت خودسرانه  2.3

به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت   آندر جریان اعترضات و پس از  را    غیرنظامی  امنیتی هزاراننیروهای   .19

منسجمی  شواهد  ند.  اهکرد و  بازداشتمعتبر  و  دستگیری  اصفهان،  از  گرگان،  فردیس،  بهبهان،  اراک،  اهواز،  در  ها 

به دست شهر، کرج، کرمانشاه، خوزستان، مریوان، مشهد، امیدیه، قم، سنندج، شهریار، شیراز، تهران و ارومیه  اسالم

رسی قضات  است.  هیات  گرفته  قرار  آنان  بررسی  و  تحلیل  مورد  و  بر  ده  سوار  بسیج  نیروهای  مناطق،  برخی  در 

اند یا تنها فارغ از اینکه مشارکتی در اعتراضات داشته اندبه مردمی که در خیابان بودهاند و زدهگشت میموتورسیکلت 

نشاندار شده با  بتوانند بعداً این افراد  ران اطالعاتی  تا مامواند،  کردهبال شلیک میهای رنگی پینت گلوله  اندبوده رهگذر  

مقامات امنیتی  ، اغلبگرفته است. حکم یا دلیل قانونی انجام میدستگیری افراد بدون را شناسایی و دستگیر کنند. رنگ 

بیمارستان  بیماران مجروبه  رفته و  بیرون میها  بیمارستان  از  را  اند. همچنین در کشیدهح شده در جریان اعتراضات 

از محل تجمعات   برای بازجویی و بازداشت خودسرانه ، آنها رامداواعوض انتقال معترضان زخمی به بیمارستان برای 

پاسگاه پلیس میبه  بازداشت.  اندبرده های  به اعضای خانوادافراد  از دسترسی  دادرسی عادالنه ه، وکیل و  شده معموالً 

تعهد بدهند که از آن به بعد در هیچ تظاهراتی  آزادی  هنگام  اند  مجبور بودهشدگان  اند. بسیاری از بازداشتمحروم بوده

 
 .  2022فوریه  4، 407؛ شاهد شماره 2021، نوامبر 5شاهد شماره  2
 . 2022فوریه  6، 418؛ شاهد شماره 2021، نوامبر 5شاهد شماره  3
 . 2021نوامبر  10، 185شاهد شماره  4
 . 2022فوریه  6 ،418شاهد شماره  5
   .2022فوریه  6، 601شاهد شماره  6
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ها شدند که در صورت صحبت با رسانهتهدید می  شدهیا مجروح  شدهکشته  شرکت نخواهند کرد. اعضای خانواده معترضان  

 های دیگری قرار خواهند گرفت. مورد آزار و اذیتر خواهند شد یا دستگی  جزئیات و چگونگی مرگ قربانیانیا افشای 

   اجباریناپدیدسازی  .2.4

.  اندشواهدی مبنی بر دستگیری، بازداشت، قتل یا ربوده شدن افراد زیادی توسط نیروهای امنیتی ایران شنیده هیات قضات   .20

ناپدیدسازی حاکی از آن است که  اند. شهادت شاهدان  راضات یا بالفاصه پس از آن مفقود شدهتعدادی از افراد در جریان اعت

به ویژه در شهرهای مریوان، امیدیه، خراسان رضوی، سنندج، شهریار، شیراز و تهران رخ داده است. شواهد  اجباری

شده است.    یافتاجسادشان بعداً  اند که  و مرگ اشخاصی بوده  هاسازی که نیروهای امنیتی ایران مسئول ناپدیددهد  نشان می

ارتباطی با    در هنگام بازداشتشدگان  اند بسیاری از بازداشتها با شهادت شاهدان کارشناس که توضیح دادهاین شهادت

های مخفی در در مکان،  اندگرفته تحت ناپدیدسازی قهری قرار میبه مدت چندین روز، هفته یا ماه    جهان خارج نداشته و

»بازداشتگاهبازداشتگاه در  یا  غیررسمی  و  محرمانه  رسمی  های  امنیتی«  اطالعا   های  وزارت  اداره  سپاه  تحت  یا  ت 

  مطابقت دارد.  7اندشدهنگهداری می
هیچ کمکی به  یایران مقامات و دهد که دولت همچنین نشان می اختیار هیات قضات قرار گرفته استهایی که در شهادت .21

از سرنوشت  نکردهها  خانواده تا  شوندعزیزان  اند  مطلع  خود  هرگز.  مفقود شده  مثال  در اند  نکردهپیشنهاد    برای  که 

  برای بازداشت افراد   دلیلیهیچ توضیح یا  . همچنین مقامات ایرانی  ناپدید شدن این افراد تحقیق خواهند کردخصوص  

 اند.   ارائه نکرده   آنانو سرنوشت  بازداشتهایشان از محل خانواده مطلع کردنبدون 

 غیرانسانی یا تحقیرآمیز ها یا رفتارهای بیرحمانه، سایر مجازاتشکنجه و  .2.5

ممنوعیتی مطلق است بدین معنی   ها یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیزممنوعیت شکنجه و سایر مجازات .22

از حق بر شکنجه   از جمله در هنگام تظاهرات  توانافراد را نمیکه هیچ توجیهی برای شکنجه کردن افراد وجود ندارد. 

آمیز، چه این امر در مورد تمام اقسام تظاهرات چه مسالمترفتارهای ممنوعه محروم کرد.  بدتحت  قرار نگرفتن  و  نشدن  

 8بار، چه قانونی و چه غیرقانونی صادق است.خشونت

ی که در  روانی بر فردیا  جسمیعامدانه درد یا رنج شدید ()ف( اساسنامه دادگاه آبان شکنجه را وارد آوردن 2) 6اصل  .23

 شواهد باید نشان دهند که مرتکب  ،برای اثبات وقوع جرم شکنجه.  کندمیتعریف    است  یا تحت کنترل متهم  بازداشت

به    تواندی دولت نیز م 9اند.تحمیل کرده قربانیبه واسطه فعل یا ترک فعلی، رنج جسمی یا روانی شدیدی بر    ( مرتکبان)

  عمل   یا   و  شکنجهوقوع  های الزم برای جلوگیری از  مراقبت  انجام در  خود با قصور  نقض تعهدات حقوق بشری    دلیل

   وظایفش برای تحقیق، پیگیری و جبران خسارت قربانیان مسئول شناخته شود. به  نکردن
، بلوچستان، بهبهان، اصفهان، کرمانشاه، مریوان، رشت،  کند که معترضان در شهرهای اهواز، اراکشواهد ثابت می .24

شدگان عموماً به شدت  بازداشتاند.  شهریار، شیراز و تهران در شرایطی غیرانسانی تحت بازداشت و شکنجه قرار گرفته 

قرار   انفرادی  اندگرفته می مورد ضرب و شتم  الکتریکی    با  ،شدندمی  محبوس، مدت طوالنی در سلول  شکنجه  شوک 

داشته می،  اندشدهیم نگه  پایین  دماهای  تجاوز و  های روانی مانند ممانعت از خوابشدند، تحت شکنجه در  به  تهدید   ،

  وادارو    دادندمیقرار    ییتحت بازجورا  آنها  اند.  گرفته به برهنه شدن قرار می  اجبارکشتن، تهدید اعضای خانواده، و  

ریختن  مردم به    کیتحر  ،یاموال عموم  بیتخر  ،یسوزآتش  ز،یآمو مشارکت در تظاهرات خشونت  کیبه تحرکردند  می

ها یا مجروحان برای زخمی الزم    ی. اقدامات درماناعتراف کنندکشور    تیشورش و برهم زدن نظم و امن  یها براابان یخبه  

  ی پزشک  هایمراقبتدریافت  و از  ه  ر گرفت قرا  یبازداشت شده مورد آزار جنس  کودکاناز    ی. برخگرفته استمینانجام  

و   یخشونت جنس  ،آمیزری تحق  رفتارهایاز جمله    یروان  هایشکنجهاز زنان بازداشت شده تحت    یند. برخاهمحروم شد

 .انده قرار گرفت  یخصوص میحر نقض

 خشونت جنسی و تجاوز   .2.6

در خصوص .25 دادن  برای شهادت  که  وجود مشکالتی  دارد  یتجاوز جنس  ایو/  ی خشونت جنس  با  قضات،  وجود    هیات 

اعمال    نیا  .انددهشنی  و تهرانز  رایش  د،خرم آبا،  اصفهان ،  بوکان  خصوص وقوع این جرایم در  در  یاکنندهقانع  هایشهادت

تحق  با هدفزنان، مردان و کودکان    هیعل قربان  ریارعاب،  این مواردکی. در  گرفته استانجام    انیو مجازات  از  ، ی 

 
گزارش  ،یالمللیندر مورد حقوق بشردوستانه بگیسک -کالسهوون  انجمنبه  ید کن نگاه ین. همچن7، ص. 2021نوامبر  11 ینی،رها بحر 7

 . 126، 122-123، 70- 71 ص.به ص ید کن نگاه ین. همچن68-69 ص.کارشناس، ص
رفتارها   یرشکنجه و سا یتاز زندان و ممنوع، استفاده از زور در خارج شکنجه امورسازمان ملل در  یژهگزارشگر وگزارش  بهنگاه کنید  8
اصول  ، با اشاره به 15(، بند. 2017 یهژوئ 20) سازمان ملل A/72/178 شماره سند  ،یرآمیزتحق یا یرانسانیظالمانه، غ یهامجازات یا

 . 12- 14 های، بند 1990سپتامبر  7 ،اموران حفظ نظم و اجرای قانونگرم توسط م الحزور و ستوسل به  در یاساس
 دادستان علیه؛ 2700«(، بند. اونگون گاهحکم داد )»  2021  یهفور 4، گاهحکم داد ، ICC-02/04-01/15 ،اونگون ینیکدوم یهدادستان عل 9
 . 468(، بند. «یچدالل  ادگاهحکم د )»  1998نوامبر  16 ،حکم دادگاه ،T -21-96-IT،و دیگران اللیچد 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
https://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf


 5 

افتاد  ابان یدر خ  یجنسخشونت   از    ی. قضاته استاتفاق  یافتهکه  اطالع  اقدامی    انداین آزارهای جنسی  در جهت  هیچ 

 اند. انجام ندادهرسیدگی 

 حق دسترسی به عدالت .2.7

و   آنها خانواده یاعضا ان،یکنند و قربان پنهان یاز افکار عموم رارخ داده  وقایع ند تا اهتالش کرد آگاهانه یرانیمقامات ا .26

اتهامات  از تحقیق و رسیدگی به خودسرانه ها نتنه  یرانی. مقامات ااندکردهمحروم   قتیحقدانستن  را از حق  رانیمردم ا

انتشار از    آگاهانه، بلکه  اندخودداری کردهخودسرانه    هایی ریو دستگ  یشکنجه و بدرفتار  ،یرقانونیغ  یهامربوط به قتل 

  ،رد کردهرا  آنها  خانواده    یو اعضا  انیقربان  ی رسم  یهاتیشکاهر گونه اطالعات مجرمانه جلوگیری کرده،    عمومی

حق   ازرا    رانیو مردم ا  هایشانخانواده  یاعضا  ان،یو قربان  نداهکرد  منعدر مورد آنچه اتفاق افتاده را    یعموم  بحث

  ا ی  نجامدستور، ا  بابت ی  دولت  یمقامنیافته است که  نیز    نمونهحتی یک    ات قضاتی. هنداهساختمحروم    قتیحق  انستند

مسئول شناخته شده   ا یقرار گرفته    ازجوییشده است، مورد ب  واقعاعتراضات    جریانکه در    یاتیبه جنا  رضایت دادن

 .باشد
محدودیت پرهیز از صحبت علنی درباره آنچه رخ داده و برای  عزادار های خانوادهموافقت  به شرطمعموالً تنها  پیکرها .27

را سنگ قبرها  نوشتۀ روی    تا  یمراسم عزادارماهیت   از  هایی کهمحدودیت،  ه استشدیم تحویل داده  به آنها  های عزادار

می استشامل  بسشده  در  کالبدشکاف  ،موارد  یاری.  اختیار  یگزارش  است  قربانی  خانواده  در  نگرفته  مقامات  .  قرار 

  ات یکه جزئ  اند دادهمیمرتبط با اعتراضات هشدار    میبه جرا  ان متهم  ایو/  انمحکوم  ،شدگانریبه دستگ  یتیو امن  یاطالعات

 ن یاز ا  یفاش نکنند. در برخ  یحقوق بشر  یها و گروه  یخبر  یهاسازمان  نزدو احکام دادگاه را    ی قضاییهاپرونده 

حکم رسمی مبنی بر اینکه چرا و به  چیه بودند که در ارتباط با اعتراضات مجرم شناخته و محکوم شده یموارد، افراد

هایی که پیگیری شکایت یا  و    تیرا از طرح شکا  هاخانواده  عموماً   . مقاماتنداه اند دریافت نکردمحکوم شدهچه چیزی  

از افراد  یاریبس ند.اهکردیمثبت کرده بودند منصرف  اعتراضات انیدر جر زانشانیعزدر ارتباط با کشته شدن پیشتر 

ند که  اهشدمیاحضار    یاطالعات  یهاسیسرو  به  و  هقرار گرفت  ت یآزار و اذ  مورد   ، همواجه شد  یتیامن  یروهاین  با تهدید

سؤاالت   پاسخ یافتن برایکه  ی. کسانرا به دنبال داشته است خودسرانه یهای ریو دستگ شتریب یدهایگاه تهد احضاراین 

 اند گفته ند سخن اهکه با آن مواجه بود عدالتیطور علنی از بی  به  ای کردهپافشاری  زانشانیخود در مورد مرگ عز  برحق

   .اندتهدید شدهو مرگ  آمیزخشونتبرخورد به 
د شهادت دادنقضات    أتیدر مقابل ه  با شهامت تمام  حضوری یا آنالینبه طور  که    یاز شاهدان  یبرخهای  اعضای خانواده .28

داد آنان  ند، رفتاری که به همه نشان  اهشدمواجه    و ارعاب  تیاز جمله آزار و اذ  یرانیمقامات ا  انهیجویتالفاقدامات  با  

ازات خواهند  از حق دانستن حقیقت و برخورداری از عدالت محرومند و در صورت تالش برای کسب این حقوق مج

 شد.  
به شفاف  تحقیقات  ،اتیشکا  طرح .29 نداشته  ی  مؤثر  ای  موقع،  دنبال  به  بسرا    شتابزده با بررسی    هاتیاز شکا  یاریاست. 

مستقل رد   اتقیتحق  انجام، بدون  ندارد  ایشانموضوع ارتباطی به    نکهیبر ا  یمبن  آنها  انگارانهو ادعای سهل  یمقامات دولت

های  برای خاتمه دادن بحث در مورد شکایت  یزیچ  ره  باً یمقامات تقر  ،شاهدانبنا به اظهارات بسیاری از  شده است.  

 شرکت تظاهرات در فرد کشته شده  چون که ه استبود نیشده امی اغلب ارائه استداللی که . نداه گفتبه آنها می مورد نظر

 ی زور حتهر نوع    بکارگیریه  ک  استوار است  اساس  ن یاحتماالً بر ااستداللی که    ،نیازی به انجام تحقیقات نیست  داشته

  قات یانجام تحق  به  صالحیمقامات ذ  آشکارتعهد    خالف بر    رفتار  ن ی. اموجه است قطعاً   امری  معترضان  هیعل  کشنده  نیروی

 است.   حکومتقتل توسط  ییادعاارد مو خصوصمؤثر در 
به کس  اند.تحت فشار قرار گرفته  گانشانکشته شد  یبراید«  شه»   عنوان  رشیپذ  یها برااز خانواده  یاریبس .30 ی  انشهید عرفاً 

داده  یاسالم  یجمهوربه  خدمت    راه  شود که دریماطالق   را از دست    میان   یریکه در درگ  یانیرنظامیغ  ایاند  جان خود 

  افتیدر از حقرا  قربانیان هرچند دریافت عنوان شهید اند. کشته شده  یبه طور تصادفبا دشمن  یاطالعات ای ینظام یروهاین

کند، به میبرخوردار    طیشرا  بر حسب  )خونبها(  هید  دریافت  ای  ثارگران،یو امور ا  دیشه  ادیبن  یایمزا  ریسا  ایحقوق ماهانه  

دولت و   ییادعا تیمسئول در خصوص کیفری قاتیتحق  انجاماز  ممانعت  تالش برای تفویض این عنوان با هدفرسد ی نظر م

فرد صاحب عنوان را  که همسویی    « دیشه»   عنوان  نی ضمنی مع  لی. به دلاستدم صورت گرفته  ر کشتار مدولتی در  مقامات  

القا می که   بدیهی استند.  اه( مقاومت کرددریافت مبالغ)و    این نامگذاری  در برابرها  از خانواده  یاریبس  کند،  با حکومت 

نامیدن   استیس این حقیقت اسگرفت  دهینادبه معنی    98آبان    تتظاهرا  انیقربان  شهید  جرم    زیآممسالمت  ات که اعتراض  ت ن 

 و مستقل است.   قی دق قاتیتحقانجام مستلزم  یقربان یینقش ادعا فارغ از توسط مقامات ادعایی و هر قتل شودمحسوب نمی
تحت شکنجه  نیز    از آنان  یاریاند و بسو بازداشت شده  ر یتظاهرات دستگ  جریانکه در    یاز افراد  یاریبس  یاعترافات اجبار .31

 هایدادرسیو    آنها قرار گرفته است  هیعل  کیفریاتهامات    طرح  یبرا  ییاند، مبناقرار گرفته   هممنوع  هایی بدرفتار  ریو سا

دسترسی   لیبه وک و بازجویی قیمرحله تحقشدگان در از بازداشت یاریبس را به دنبال داشته است.  به شدت ناعادالنه ییقضا

برخ  اندنداشته  پ  اختصاری  هایهمحاکمجریان  در  آنها  از    یو  از  انتخابی خود  شده    نییتع  شیو  محروم  از مساعدت وکیل 

 .اندبوده

 المللکرامت انسانی از جمله حق دفن آبرومندانه در حقوق بینحق  .2.8
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انسان بودن مستحق احترام است. حق کرامت متضمن    لیو صرفاً به دلاوست    تیانسان  یذات  ی است کهارزش  یدارا  یهر انسان .32

قوه از    استفاده مقامات  دنبالکه افراد به    یهمه افراد و اساس همه حقوق بشر است. در موارد  یاحترام به استقالل و برابر

 به قسمی  ورفتار محترمانه با پیکرهای ایشان  آنها از جمله مستلزم    کرامتحق  رعایت    ،اندجان خود را از دست داده  قهریه

نقض  استانداردها  نیا  تیعدم رعا 10. شان حفظ شودکه شان و حیثیت  است به  این امر شود می  یمتوف  کرامتحق    منجر   .  

  این ؛  تلقی شود  زی رآمیتحق  ای  یرانسانیغی  رفتارو  شود    درگذشتگان  خانوادهبر  درد و رنج  تحمیل  منجر به    تواندیم  نیهمچن

 11متفاوت است.  کندبر خانواده تحمیل می یعیطب به طور ی که مرگدرد و رنج با رنج
با اتخاذ    دیها بادولت 12آنهاست.   تیثیاعاده ح  ان،یقربان  غرامت برای  پرداخت  حق جبران خسارت و   ی از اهداف اصل  یکی .33

 ن یتضم  نیو همچن  قت،یحق دانستن حق  احترام به  و  تیرضا  جلب  ،یغرامت، بازپرورپرداخت  ،  مال  از جمله استرداد  یاقدامات

را ملزم کنند که از حق    انیقربان  توانندینم  هاتدول 13. بپردازند  انیقربان  جبران خسارت   به  ات،یعدم تکرار تخلفات و جنا

عدم  تعهد به    ماننداز سوی قربانی    ی خاص تعهدات  دادنغرامت را مشروط به    دریافت  ا یکنند    ی چشم پوش  خود   غرامت  دریافت

 که معتقد است    یاجبار  سازیدیناپد   نه یدر زم  ویژهبه    حقوق بشر سازمان ملل  تهیکمبرای مثال    دولت کنند.  هی عل  اقدام قضایی

به اعالم   واداربرای آنکه مجاز به دریافت غرامت بشوند ی طیشرا چیهتحت نباید  یاجبار سازیدیناپد انیقربان یها»خانواده

   14شوند.« ناپدیدشده افراد  فرضی مرگ
 یبررسرا   ی منجر به مرگ قربان طی شرا دی. آنها بااندمسئول زینهایشان در قبال خانواده  ،باختهان جانیقربان  عالوه بر هادولت .34

  ییوجو و شناساشدگان را جستقرار دهند. مقامات موظفند اجساد کشته   انیدر جر آنان را  خانواده    لیکنند و در صورت تما

  ی فرهنگ  آداب و رسوم   ای  انیقربان  احتمالی  ای  واضح   یهااجساد مطابق با خواسته  دوباره و دفن    ییشناسا  ،یابیزبا  برایکنند و » 

نسبت به تحویل فوری    دی، باقرار نداردخانواده    اری در اخت  پیکر قربانیکه    یدر صورت 15همکاری کنند.   « ها گروهها و  خانواده

بشردوستانه که مقررات   یالمللن یدر حقوق ب  صولا  نیا 16آنها دفن شود.  یخانواده و اعتقادات مذهب  لیمطابق ماقدام شود تا  آن  

 17. شده است  ذکر زین با مردگان دارد محترمانهدر رابطه با رفتار  زیادی
خواهد که در هنگام یو از مسلمانان مشود  قائل می  حرمتمردگان    برایی صراحتاً  فقه شیع  نامداریکی از مراجع    یزدیمحمد   .35

و انتقال جسد به قبر دیگر وجود نبش قبر    امکان  که  شرایطی را در نظر گرفته   ی احترام را نشان دهند. او حت  تی نهامرده  دفن  

نشده و کفن نشده   غسل داده یدرست«، »بهباشد پوشانده نشدهکفن در و  داده نشدهغسل که شخص »  یاز جمله در موارددارد 

 ینیخم  فتواهایدر    ن،یعالوه بر ا 18«. شده باشدنامناسب دفن  ی  »در قبرستان ای«  شده باشدخود دفن   ی»بدون اجازه ول  ،« باشد

 یمبن  حیصر  یو دستورات  شده است  ت«یم  حرمت» به    یاست، اشارات متعدد  عهیفقه ش  یدیکلاز منابع    که  اموات احکام  در  

 ۀ« مسلمانان تاکید دارند. محترمان »تدفین براین احکام  19وجود دارد.  تیمپرهیز از حتک حرمت بر 
شدگان را  کشته  یهاخانواده اذیتآزار و  استیس ،هماهنگظاهراً  یاستراتژ کیبا  و پس از آن، مقامات تظاهراتجریان   در .36

 برای پرهیز از   شانیهااز خانوادهتعهد گرفتن    منظوربه    معترضاناجساد    تحویلدر    تعلل شامل    آزارها  نیگرفتند. ا  شیدر پ

 بوده است.  زانشانی ها در مورد مرگ عزصحبت با رسانه
  ی و براه  ها را تحت نظر قرار دادخانواده  ،یو اطالعات  یتیند، مقامات امناهشهادت دادقضات    أتیه نزد  که    یبه گفته شاهدان .37

قربانیان  در مراسم  شده،  ی وضعهاتیمحدود  تیاز رعا  نانیاطم بزرگداشت  محدوداندکردهمیشرکت  خاکسپاری و  ها  تی. 

از جمله   معمولغیرساعات در و  مدت زمان کوتاهدر  برای دفن جسد راجبا در مراسم،گان کنندتعداد شرکت تیمحدود  شامل

سازی نصب  و محدود  تیو ممنوع  بوده استها  خانواده  چه مورد نظراز آن  ر یغ  ییهادر گورستان   یدفن اجبار  ،شب  مهین   هنگام

 
و به مردگان : احترام مرگ پس از  یانسانرفتار » ،بشردوستانه یالمللین(، خدمات مشاوره حقوق بICRCسرخ ) یبصل یالمللین ب یتهکم 10

 . 1، ص.2019، اوت «آنهاحفاظت از 
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 . 98- 100 های(، بند 2005
 )د(.  22همان، بند  12
 .28، بند 36کلی شماره  شرح، شورای حقوق بشر 13
 . 58، بند 36شماره کلی  شرحشورای حقوق بشر،  14
  ینقض فاحش حقوق بشر و نقض جد  یانقربان یسازمان ملل در مورد حق جبران خسارت و غرامت برا یاساس یاصول و رهنمودها 15

   .© 22بشردوستانه، اصل  یالمللینحقوق ب
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 . 157- 163 یهاد بن(، 2012سپتامبر 
 . 121- 611 ین(، قوان2005) یج(، انتشارات دانشگاه کمبرIHL) یعرف بشردوستانه یالمللین سرخ، مطالعه حقوق ب یبصلالمللی کمیته بین  17
 ، قم، ایران. 50- 52، صص. 2جلد  الوثقی،عروهمحمد یزدی،  18
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  اینکه   از  راخود    یناراحت  نی. شاهدان همچناست  بوده  یاجتماع  یهارسانه  ای  یدر اماکن عموم  ادبودی  یپوسترها  اعالمیه و

 ند.اه ابراز کرداند یافته حضور می ادبودیو  نیدر مراسم تدف هاتیمحدوداین  تیاز رعا یافتن نانیاطم یبرا مقامات
  یمراسم برا نیانجام آخر  یاز حق خود برا  هاخانواده واند  شدهشده باید فوراً به خاک سپرده میتحویل  موارد اجسادبرخی  در   .38

ها  ند که مسئوالن بدون اطالع خانوادهاه. شاهدان شهادت داداندبودهخود محروم  یمطابق با اعتقادات و آداب مذهب زانشانیعز

 .انددادهمی لیتحو به آنها یدفن فور یو سپس برا اندکردهمیدفن آماده   یو برا دادهمیغسل اجساد را 
 یمبن آنهااز  تعهد    اخذ  مشروط بهاغلب   هابه خانواده  هیپرداخت دحاکی از آنکه    نداهدیشنهایی را  شهادت نیهمچن  یات قضات ه .39

 شان بوده است.  رفته عزیزان از دستها در مورد و صحبت با رسانه تیبر عدم شکا

 های دادگاه ررسینتایج ب. خالصه 3

 مربوط به موارد نقض حقوق بشر  نتایج. 3.1

به  ؛اعتراضات و پس از آن هستند انیآن مسئول نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در جر یتیامن یروهایو ن رانیا حکومت .40

مخالفت    یحت  یتیاز جمله حق ابراز مخالفت و نارضا  زیآماعتراض مسالمت  یحق شهروندان برا  نیعدم تضم  مسئول  ژه،یو

  رااعتراضات    مرتبط با  بلکه تمام افراد،  هکرد  سرکوبرا    زیآممسالمت  اتنه تنها اعتراض  حکومت.  حکومت   ی هااستیسبا  

 نی. اتابدبرنمی  در این کشور  یجامعه مدناز سوی را  مخالفتی   چیکه ه  نشان دهدتا    ه استآزار و اذیت قرار دادتحت    پیگیرانه

دولت از    شده از سویاعمال  یهاتیاست. محدود  یاس یو س  یحقوق مدن  یالمللنیب  ثاقیم  21با ماده    میدر تضاد مستقرفتار  

  ی عیوس  فیط  ناقضحق اعتراض و    کنندۀسرکوبتنها  و    هتناسب یا ضرورت نداشت،  و کشنده  رکشندهیغ  یروینجمله استفاده از  

 ند.اهکرددفاع می یعموم بحثخود در مشارکت ند که صرفاً از حق اهبود یافراد یاسیو س یاز حقوق مدن
  حیات حق    ه است،شدکورکورانه  خودسرانه و    ،یرقانونیغ  کشتارو هدفمند به معترضان که منجر به    زیآمحمالت خشونت .41

یا مجوز  مقامات  واداشتن  ،  شلیکدستور  .  ه استدر تمام نقاط کشور نقض کرد  یتیاز هر سن و جنس  ایران را  یمردم عاد

  شودکسی محسوب نمی  جانبرای    یفور  یدیکه تهد  دیگریهر شخص    ای  ضانمعتر  به قصد کشتن  برای تیراندازی  آنهابه  دادن  

و    کشور است   ن یا  یو قانون اساس  رانیا  ی المللنیتعهدات ب  این امر در تناقض با.  است  عملی غیرقانونی از سوی حکومت 

اقدامات    سازدمیموظف    آن را  اتیحق حدر قبال  دولت    مسئولیت  نی. عالوه بر اشودمحسوب میمجرمانه    یرفتارهمچنین  

 اتیخودسرانه از حق حوقایعی که افراد را به طور    ای  دعاوی  کلیه  پیگیریو    اتقی تحق  انجام  ،از وقوع  پیشگیری  الزم را برای

عکس  و بر  شکست خورده استنجام این وظیفه خطیر  در ا  رانیکه دولت ا  حاکی از آن است. شواهد  محروم کرده انجام دهد

 قائل نبوده است.  اندقرار داشته نزدیکی آنها افرادی که در معترضان و جان  ارزشی برای حفظ
  شمردن   یرقانونی غ  صرفکه    اندبوده باور اشتباه    نیا   بر  سلسله مراتب فرماندهی  کننده درعمل  یتیامن  یروهاین  رسدی به نظر م .42

آنان  هااعتراض  این فرد  یری مطلق دستگ  اریاخت  به  را  با  مرتبط    هر    یهای ریدستگاقدامات مقامات در  .  دهدمیتظاهرات 

  شرکت اجتناب از  از ایشان و گرفتن تعهد مبنی بر    یاعترافات اجباراخذ  شدگان تنها به شرط  بازداشت  کردن  آزادخودسرانه و  

  یاسیو س  یحقوق مدن  ی المللنیب  ثاقیم  9، نقض ماده  شانبازداشتدوران    سخن گفتن دربارهاز   یو خوددار  ندهیدر تظاهرات آ

 است. یحقوق بشر مقرراتعالوه بر دیگر 
توسط    که  است   یافراد  شامل  این موارد  رخ داده است کهمتعددی    یاجبارهای  سازیدیناپد  که است  یافتهمحققاً در  یات قضات ه .43

و سپس آزاد    دانشدهمیبدون ارتباط با جهان خارج نگهداری    نامعلوم  یهادر مکانبه مدت طوالنی  و    شده  ریمقامات دستگ

 یمحل نگهدار خصوصدر    رسانیاطالع  ای  دییعدم تا  که شامل   یاجبارسازی  دی. ناپدنشده استاز آنها    یخبر  گرید  ای  اند،شده

 ثاقیم 9و  7(، 3)2ماده ناقض و شود محسوب می ان یخانواده قربان یبرا آزاردهنده رفتاری ،شودمی توسط مقامات انیقربان

 یقانون  لیبر اساس دال  تنهاکه به موجب آن افراد    یستمیس  یو اجرا  ی. عدم برقراراست  یاسیو س  یحقوق مدن  یالمللنیب

تخلفات   اینگونهوقوع از  یریجلوگ یبرا مراقبت بایستهنیز نقض تعهدات شود به درستی ثبت  آناندستگیری شوند و   ریدستگ

 . است
 یروهایتوسط ن  یخشونت جنس  اعمال   از جمله  زیرآمیتحق  ای  یرانسانیظالمانه، غ  ی هارفتارها و مجازات  ریو ساکردن  شکنجه   .44

و    یحقوق مدن  یالمللنیب  ثاقیم  7نقض ماده    که  ، عملیامری معمول بوده است  هاگاه در بازداشت  نیو همچن  ابان یدر خ  یتیامن

این امر  که اندشده واقع  و غیرمجاز دیضرب و شتم شد داعتراضات مورجریان در دائماً . معترضان دشومحسوب می یاسیس

اجرای    جهت  در  اقدامات  نیند که انکیم  دیتاکقضات   تای. هشده است  بر آنها  یو روح  یجسم  درد و رنج شدید  تحمیلمنجر به  

  ردمو  اغلباز جمله زنان و کودکان    شدگانبازداشت.  اندبوده   یرقانونی و غ  انهیاعمال زور وحش  تنها  و  اندانجام نگرفته   قانون

  ی مدرک  چی. هاندواقع شدهبازداشت    یرانسانیغ  طیشرا  ریو سا  یخشونت جنس  تحتگهگاه  و    گرفته قرار    یشکنجه و بدرفتار

های انجام ی شکنجه و بدرفتارجبران خسارت در قبال    ای  ی قانون  گردیپ  ،سازیممنوع  ،یریجلوگ  یبرامقامات    دال بر تالش

نیز   های قضایییکه در دادرس  استفاده شده است   یعترافاتا  اخذ   ی شکنجه به طور معمول برااز    ،برعکسوجود ندارد.  گرفته  

 . شده استشمرده نمیقبول  قابلغیر

 میمستق  اجرایدستور نقض حقوق بشر و    ،یتیامن  یروهایمنتسب به دولت و ن  میمستق  اقدامات از    یناش  گوناگون تخلفات    نیا .45

نیز  دولت  تی. مسئولن دستورات استای این خصوص  تدابیر الزم براز عدم    ناشی  در  محافظت از معترضان و    یااتخاذ 
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 اتیجنا یری  گی و پ  یدگیعدم رس  نیپس از آن و همچن  صلهاعتراضات و بالفا  انیدر جر   هابیدر برابر آس  یشهروندان عاد

 است. 
و   ناکام ساختهرا آنچه اتفاق افتاده  قتیدانستن حق یبرا عادینگاران و مردم آنها، روزنامه  یهاخانواده ان،یقربان دولت تالش .46

 را نقض کرده است. قتیحقبر حق 

  ثاقیم  15ماده    مرتکب نقض   آداب و رسوم خودمطابق    زانشانیعزآبرومندانه  از دفن    ها بازداشتن خانواده  با   رانیدولت ا .47

اقتصاد  یالمللنیب فرهنگ   یاجتماع  ،یحقوق  تصویب  که  یو  رسیده  رانی ا  به  است  نیز  اشده  همچن  نی.  مثابه   نیاقدامات   به 

 . هستند یاسیو س یحقوق مدن ی المللنیب ثاقیم 7ماده ناقض  زیرآمی تحق ای یرانسانیظالمانه، غ هایرفتار 

از ایشان  عموماً  و حفظ شان و کرامت ایشان مساوی غرامت  دریافت جبران خسارت و  یآنها برا یهاو خانواده انیحق قربان .48

 بوده موردیبی اقدام  به آنهااین عنوان یا دادن  نه به همه(  آن همافراد ) یبه برخپیشنهاد اعطای عنوان شهید . شده است سلب

که    یدولت  یهادهاافراد و ن  پاسخگوسازیتالش برای    وجستجوی حقیقت  خواسته شده از    هاخانواده از    در قبال آن  رایز  است

فراهم کرده  وقوع جرم  طیشرا  ایمرتکب جرم شده   بکشند  اندرا  قرباندست   قت،یحقدانستن  مستحق    شانیهاو خانواده  انی. 

 ای کهشیوهیا  گویند  می  یعمومر فضای  آنها د  آنچهمنوط به    دینبا  جبران خسارتهستند. حق  جبران خسارت  و  ییپاسخگو

 باشد.کنند را مطرح می هایشانشکایت

 گیرینتیجه

آرا .49 اتفاق  به  آزاد  رانیا  یاسالم  ی که جمهوردهند  حکم می  هیات قضات  آزادی زیر استهایمسئول نقض حقوق و    ی: 

 حق قرار نگرفتن تحت  ؛یاجبارسازی  دیناپد  حق قرار نگرفتن در معرضشخص؛    تیو امن  یحق آزاد  ات؛ی؛ حق حاجتماع

حق    ؛یو تجاوز جنس  یاز جمله خشونت جنس  زیرآمیتحق  ای  یرانسانیظالمانه، غ  یهامجازات  ایرفتارها    ریو سا  شکنجه

 .کرامت درگذشتگاناز جمله  ،کرامتبه عدالت؛ حق  یدسترس

 مربوط به جنایات علیه بشریت  نتایج. 3.2

  (2)  6  ماده مطابق  .  بوده است  تیبشر  هیعل  تیجنا  98اعتراضات آبان ماه    اب  رانیدولت ا  برخورداست که    یمدع  یدادستان .50

از    یبا آگاه  و  یرنظامیغ  یجمعیت  به  ک یستماتیس  ایحمله گسترده    ک یاز    ی»به عنوان بخشکه    یاساسنامه دادگاه آبان عمل

 .شودجنایت علیه بشریت تلقی میرتکاب یافته ا حمله« 
ت  قضا ت ایپرونده، ه ن یدر ا ستفادهقابل ا حقوقیاصول  نیقرار گرفته و همچن هیات قضات اریکه در اخت یبر اساس شواهد .51

  ی جنس  آزارشکنجه،    ،یاجبار  سازیدیقتل، حبس، ناپد  میجرا  که  است  به این نتیجه رسیده  روهان(]خانم[)اکثریت با مخالفت  

  20د. نشواثبات می بدون شک و آزار تیو اذ
مطابق   خود، ی تیامن یروهای با استفاده از ن رانی. دولت اندای گسترده قرار گرفتتحت حمله  رانیا یرنظامیغ  مردم 98آبان در  .52

اقدامات جنایتکارانه    شدهای طراحینقشه  به  به   ایحمله   به منزله  که  زد  وسیع مردماعتراضات    هیعل  شدیدیدست  گسترده 

ب  یحالبود. در    یرنظامیمعترضان غ نه استان از س  ستیکه اعتراضات در  داشته استاستان    کیو    یو  ،  ایران جریان 

 اقدام بهاستان  ستیدر ب کمدست رانیا یتیامن یروهاین د؛انزده کشتاردست به  استان ستیدر ب کمدست ایران یتیامن یروهاین

ن  ازدهیدر    کمدستو    اند؛کرده  یرقانونی غ  حبسو    یریدستگ به ضرب و شتم و شکنجه مردم    رانیا  یتیامن  یروهایاستان 

پرداخت حاضر در    یرنظامیغ امن،  یشواهد کارشناس  سازند که طبقخاطرنشان می  قضات  تای. هانده تظاهرات   ی تیمقامات 

  ک یو    یو هشت استان از س  ست یپنج روز اعتراضات در حداقل ب  یاز هفت هزار نفر را ط  شیبه طور خودسرانه ب  رانیا

کشته شده    انیرنظامیکه تعداد کل غ  اندبه این نتیجه رسیده  هیات قضات  21. اندبازداشت و شکنجه کرده  ر،یدستگ  رانیاستان ا

که   حوادثشاهدان  اظهارات 22. بوده است( طبق شواهد کارشناسی نفرهزار و پانصد و پانزده احتماالً و  )تن  صدیاز س شیب

بوده ها  کف تخمین از    شتریبسیار  ب  احتماالً   جان باختگان  تعداد  کهحاکی از آن است    اً یقو  به سمع هیات قضات رسیده است

 است. 
  د یو تهد  یجنس  آزار  ب،یترت  نیبوده است. به همشده  نقشه طراحی از    یبخش  یاجبار  دسازییمعتقد است که ناپدقضات    أتیه .53

از   ی بخش  نیآنها را به عنوان شکنجه و همچن  توانیند که م اهبود  یاعمال  (انجام آن)و    شده به تجاوز جنسی معترضان بازداشت

 یاز رفتار  یبخشهمچنین  و    یرنظامیبه مردم غ  رانیا  یتیامن  یروهایناز حمله    یبخش  این اقدامات .  در نظر گرفت  نقشه یادشده

 ه است. شده بود یطراح ی از آناناجبار اخذ اعترافات  معترضان وصدای کردن  خاموش یکه برا هبود
اکثر()ف(  2)  6مطابق ماده   .54 آبان،  دادگاه  نتیجه  روهان(    ]خانم[با رای مخالف  )  اعضای هیات قضات  تیاساسنامه  این  به 

توسط حکومت ایران طراحی   ،یاسیس  لیبه دالعلیه بشریت  آزار و اذیت    تیجنا  که  دهدینشان م  بدون شککه شواهد    رسیدند

  د یعقا کیدئولوژیابه لحاظ  ای بودهمشترکی  یاسیحزب س آن عضواعضای که گروهی است  یاسیس  . گروهشده است و اجرا

باشند،    یمشابه  یاسیس تشک  فرضی  ای  یواقع  ونیسیاپوز  کیداشته  )از جمله معترضان   ییهادگاهید  ای  ،دهند  لی را  مخالف 

 
 هان، از اعضای هیات قضات، در خصوص آزار و اذیت به عنوان جنایت علیه بشریت. وکنید به نظر جداگانه ر نگاه 20
 .   5؛ گزارش کارشناسی شادی صدر، ص 126گزارش کارشناسی رابرت هاینش، ص.  21
  .4بحرینی، ص. گزارش کارشناسی رها  22
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به   مرتکبباشد که توسط    افرادیتواند متشکل از  می  یاسیگروه س  کی 23خاص داشته باشند.   یاسیس  میرژ  کی  با(  یاسیس

 24. اندهدف قرار گرفته مورد دلیل عالیق سیاسی شخصی واقعی یا فرضی 
نتیج  قضات  تیاه .55 این  ارا    یرنظامیکنندگان غات تظاهر  رانی ا  یتیامن  یروهای ن  که  اندرسیده  هبه  از حقوق    رانی در سراسر 

نطور که در ادامه توضیح داده  اهم( ]خانم[مخالف با رای  اعضا تی)اکثرقضات  أت یههمچنین اند. بشر محروم کرده یاساس

  هااعتراض  یاز ابتدا  ،یابدارتباط می  نکه این حکم به آنا  رانیا  ی هاتاناسر استسردر  که معترضان مختلف    انددریافته شود  می

 دیگر  نیو همچن  معترضان  نیاند. اشده  در نظر گرفته  یاسیگروه س  کیعنوان  به   یتیامن  یروهایو ن  رانیدولت ا  از سوی

از   قرابتی با یکدیگرهیچ  اقعدر و ند، ممکن استاهشد شناساییبه عنوان معترض   یتیامن یروهای که به اشتباه توسط ن یافراد

 به واسطه  سپس سوخت و  قیمت    شیبا افزا  شانبالواسطه   مخالفتواسطه    به  اما  نداشته باشند  کیدئولوژیا  و  یاسیس  دگاهید  نظر

. اندیافته به یکدیگر پیوند  شده  می  قلمدادمخالفت    وابسته به آن  ی تیامن  یروهای و ن  رانیدولت ابه زعم  آنچه    ایمخالفت با دولت  

  ه به تشخیصکافرادی    اند کهبه این نتیجه رسیده(  هانرو  ]خانم[  ت مخالفبا  )  هیات قضات اعضای    تیاساس، اکثر  نیبر ا

داده  ایران  رهبر  والیتتحت    میمخالف رژ،  یتیامن  یروهاین این    حمله  هدف  ی  اسیگروه س  دهندۀتشکیل  ،ندشدمی  تشخیص 

 قرار گرفته یا تحدید شده است. آنها به شدت مورد تعرض  یو حقوق اساسبوده نیروها 
با    حمله صورت گرفته  که  گیردیم  یجهنت  ات قضاتیه  ین،است. بنابرا  حاکی از گستردگی حمله  اقدامات  ینا  یتجمع  یتماه .56

 ، یانقربان  یادتعداد ز  ینو همچن  یاتجنا  شدت،  رخ داده است  یرانسراسر ا  ی که دریاتجنا   یعوس  یاییجغرافه  توجه به گستر

   است. بوده »گسترده« ای حمله
باور    همچنین .57 می  موجود  شواهدقضات    تایهبه  جنا  کندثابت  بخش  یات که  داده    مردمبه    یستماتیکحمله س  یکاز    ی رخ 

  شکل یک   یامالحظهقابل   شکل  به به وقوع پیوسته  مختلف    یهادر سراسر استان   ی کهیاتبوده است. جنا  یراندر ا  یرنظامیغ

نتیجه  که    اندصورت گرفته   معینی  یالگو  مطابق. حمالت  دهدیم  نشان  هادر سراسر استان را    یمشابهرفتاری    یو الگو  هبود

 25. است بودهمزبور  اقدامات یرتصادفیتکرار غ یا رتکاب مستمرا آن
 مختلف   ی هاگروه هاییتساختار و فعال خصوصدر یگرشاهدان داظهارات  عالوه بر یرانا یتیامن یروهاینهادت اعضای ش .58

دولت  در داخل  یساختار فرماندهیک کند که ثابت می بدون شک، 98آبان در زمان اعتراضات  یتیامن یروهاین دهندهتشکیل

به   نشان دادن  واکنش  چگونگی  زمینهدر    همکاری و هماهنگی  امکان  به آنها  وجود دارد که  یتیامن  یروهایدولت و ن  ینو ب

بازداشت،   یری،که دستگ  دهدیشواهد نشان م  پیشتر اشاره شد،  همانطور که  ین،دهد. همچنی اعتراضات در سراسر کشور را م

  ای از پیش نقشهاست که این امر ظن قوی وجود  الگوهای مشابهی    دارای  در سرتاسر کشورمعترضان    اذیت و آزارشکنجه و  

 .  انگیزدبرمیرا  طراحی شده البداههیا فی
  هاشورا این  شده و  ابالغمختلف   یاستان یصادر شده است، به شوراها یرسد از دفتر رهبریکه به نظر م یراندازیدستور ت .59

  از جمله   یایله که از هر وساند  دستور داده  هااز جمله دادستان  یو مقامات دولت  یتیمختلف امن  یروهایبه نوبه خود به ن  یزن

اسر تشده در سرکه حمالت هماهنگکند  ثابت میاستفاده کنند. شواهد  برای پایان دادن به اعتراضات    شلیک به سوی معترضان

  یروهای ن  تر یعنیو به مراتب پایین  آغاز   در تهران  یاهللا خامنه یتآ  که از  ایزنجیره فرماندهی تحت    یادبه احتمال ز  یرانا

  26است.  پذیرفته صورت هشدمنتهی می یسطوح محل در یتیو امن یمختلف دولت
که   دهدنشان میبه وضوح    . شواهده استصورت گرفت  نقشهبر اساس    یتیامن  یروهایحمله به معترضان توسط مقامات و ن .60

تا مقامات    ه استکردی م  یو وزارت اطالعات همکار  یرانا  یتی امن  یروهایبا ن  یز ن  ییهقوه قضا  یحت  ی،محل  یسپل  بر  عالوه

حمالت    ینا  به  هم  یمنابع دولت  ین، ادامه دهند. عالوه بر ا  یانمیرنظاغ  یهعل  یتبه جنا  یگونه عواقب قانونر هبتوانند بدون    یتیامن

 . بوده است یافته یصتخص
  ین در چند  یرنظامیمعترضان غ  یهرا عل  یاحمله  یرانا  یتیامن  یروهایکه ن  اندبه این نتیجه رسیده   بدون شک  یات قضاته .61

خشونت آزار و اذیت و  شکنجه،    ی،اجبار  سازیید، ناپدحبسقتل،    ی چونیاتشامل جنا  این حمله  که  اندانجام داده  یراناستان ا

 . بوده است  گسترده و سیستماتیک حملهاین که  آیدچنین برمیحمله  یطمجموع شرااز . ه استبود یجنس

 نتایج

د که دولت و نکنیثابت م بدون شک آمدهی به دست هایافته هکه مجموع استه یدرس یجهنت ینبه اتفاق آرا به ا یأت قضاته .62

)ناجا(،   یانتظام  یرویها، ناستان  تامین  یشوراها  ی، مل  یتامن  یعال  ی)شامل وزارت کشور، شورا  ایران  یتیامن  یروهاین

اسالمی  سپاه انقالب  سا  یج،بس  ینظامشبهنیروهای  ،  پاسداران  اطالعات،  وزارت  و    یشخص  باسل  یروهاین  یروزارت 

 
  خصوصدر  تصمیم ،ICC-101/1، یبیل یعظما یالیستیخلق سوس یعرب یریجماهوضعیت المللی، مقدماتی دادگاه کیفری بین  کمهمح 23

  های، بند 2011ژوئن  27 ،«یو عبدهللا السنوس یاالسالم قذافیف س ی،قذاف یاردر مورد معمر محمد ابومن 58دادستان بر اساس ماده  ی»تقاضا

 . 669، بند.  2016نوامبر  23 ،یدنظرحکم تجد ، ECCC/SC-2007-09-002/19، نائون چئان و خیو سامفادادستان علیه ؛  06-56
  ینگکا ها علیهدادستان؛ 133، بند وضعیت بوروندی در خصوص قز تحقیمجو حکمبا استناد به ) 2737، بند اونگون  حکم دادگاه علیه 24

  .272(، بند داخر حکم تجدیدنظ) 2012فوریه  3، حکم تجدیدنظر، ECCC/SC-2007-07-001/18، (اخ)معروف به د گوک 
 .  1162، بند کاتانگاعلیه  حکم دادگاه 25
 . 2022 یهفور 11و شهادت  «یرانا یاسالم ی در جمهور  یتو حاکم یاسیس ی»ساختارها کارشناسی: گزارش یانصار یعل 26

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2011_08499.PDF
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2011_08499.PDF
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F36_EN_0.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06720.PDF
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/Case%20001AppealJudgementEn.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04025.PDF
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دست به   اینقشه   با طراحی و اجرایانجام شده،    یاتجنا  سرپوش گذاشتن برسرکوب اعتراضات و    ه منظورب(  دادگستری

  .اندزده یشکنجه و خشونت جنس  ی، اجبار سازییدقتل، حبس، ناپد جملهاز  یتبشر یهعل تایجنا ارتکاب
هیات قضاتیت  اکثرین  همچن .63 رای  )  اعضای  رسیدبه    بدون شکروهان(    ]خانم[مخالف  با  نتیجه  ا  نداهاین    نقشه   ینکه 

در    یجمع  مشارکت  یلبه دل  یانمعترضان و تماشاچ  یعنی،  بوده است  اذیتآزار و    علیه بشریت    یتشامل جنا  یتکارانهجنا

 سلب شده است. یابه شدت محدود  اند و حقوقشانههدف قرار گرفت معترضان گروه  باتصور شده ارتباط  یااعتراضات و/

 مربوط به مسئولیت کیفری فردی در قبال جنایات علیه بشریت نتایج. 3.3

  است.   کردهارائه  رخ داده است    یراندر ا  98در آبان  که    یتبشر  یهعل  یاتعامالن جنااز  نفر    ۱۶۰  یاسام  فهرستی از  یدادستان .64

مشترک، ارتکاب  فعالیت مجرمانهاز جمله  ،مطرح کرده است افراد یناکلیه در مورد  یتمسئول یهنظر ینچند هیات دادستانی

و  ،  یرمستقیمغ مشترک  م  یفرماندهمسئولیت  ارتکاب  مافوقو  هقام  اساس  بایدقضات    تای .  افراد  یهاسمت  بر  در   این 

مرتبط با این   یتیو امن یدولت یروهایدهد نیکه نشان م ی شواهد ینو همچن یرانا یتیامن یروهاین یاو/ حکومتی مراتب سلسله

 . کنندرا استنتاج  این اشخاص فردی یفریک یت مسئول اندمشارکت داشته 98آبان  یاتجنادر  افراد

اینکه  استناد می  ینهمچن  یدادستان .65 به  نشان دهد  کند  ندارد که  امنیتی  صاحباین  هیچ مدرکی وجود  یا   ی برامنصبان دولتی 

 انجام داده باشند. شان اقدامی در حوزه اختیارات از انجام جنایات مزبور یا مجازات آنها خود یردستانزبازداشتن 
به    ایران  یتیامن  یروهاید که دولت و ننکنیثابت م  بدون شک  شواهد به دست آمدهکه    اندیدهرس  یجهنت  ینبه ا  یأت قضاته .66

 یاتارتکاب جنا  دست به  اینقشه با طراحی و اجرای    ،منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده

مورد  روهان در    ]خانم[)  اندزده   اذیتو آزار و    یشکنجه، خشونت جنس  ی،اجبار  سازیید، ناپدحبسقتل،  جمله  از    یتبشر  یهعل

ادعایی  یراندولت ا  داریدخوبا وجود  .  (عقیده نیستبا دیگر اعضای هیات قضات هم  جرم آزار و اذیت  وقوع  و عامالن 

شواهد به دست آمده  از جمله    معتبرشواهد منسجم و   با تکیه برتوانسته است  هیات دادستانی  در دادگاه آبان،  از شرکت  نامبرده  

وقایع آبان    در مورد  شخصاً اطالعاتی  یا  بوده  یدادهارو  این  یقرباناسر کشور که خود  تاز سر  گوناگون  و  از شاهدان مستقل

  به این نتیجه دست یابد.  اندداشته 98

باید در این دادرسی    محرز شده  یمو جرا  یتکارانهجنا  بابت نقشه  مقامات دولتی و امنیتی نامبرده  یفرد  یتمسئول مساله تشخیص .67

 ی دولت یروهایافراد در ن ینو عملکرد ا یت موقعاز جمله  موجود شواهد  مجموعهبر اساس   .به صورت جداگانه بررسی شود

  یاری بس یفرد یتمسئولمبنی بر  یظن قو یت،بشر یهعل نایاتج مشخصمجازات عامالن  یا در تنبیه املقصور ک و یتیو امن

  یران در ا 98آبان  حوادث درباره یقتحق انجامه ب المللینجامعه ب اینکه  دلیلی است برایسوءظن  ین. اوجود دارد افراد یناز ا

یا ناظران    کننده در تظاهراتشرکت  غیرمسلح  یرنظامیانغ  یهعلکه  بشریت    یهعل  یات جنا  مسئولیت فردیمشخص کند    وبپردازد  

 است.  بر عهده چه کسیاتفاق افتاده این حوادث 
وجود نامبرده    افراد  نفر از  سیزدهعلیه    پرونده ای قوی  که  اندرسیده  یجهنت  ینبه اتفاق آرا به ا  قضات   یأت شواهد ه  ینابر اساس   .68

 ت علیه بشریت اارتکاب جنای  ه دلیلبهای مسئولیت کیفری  تئوری   یک یا چند مورد ازبراساس  این افراد  مبنی بر اینکه    دارد

  ین ا کند کهثابت میو اسناد شواهد  یعنی، مطرح شده استبر اساس توازن احتماالت  این اتهامهستند. یت کیفری مسئول دارای

ز احتمال  به  برنامه  یادافراد  اجرا  یزیردر  جنا  یبرا   تکارانهیجنا  نقشه  یو  شرحی  یات ارتکاب  به  بشریت  در   علیه  که 

 اند. توجهی داشتهنقش قابل  به آنها پرداخته شدهاین حکم   III.2.3(b)شبخ

شواهد    یاکه آ  شودتا مشخص    ضروری استبرای بررسی بیشتر این اتهامات    ]با حضور این افراد[ای  محاکمه  برگزاری .69

 یان شود که قربان تضمین  همچنین    و   یا نه  دننکیثابت م  بدون شکرا   یرانمقامات دولت ا  ینا  یفرد  یفریک  یتمسئول  ،موجود

 .خواهند شدرخوردار طور کامل و شفاف ببه  عدالتو  پاسخگویی، منصفانه یدگیرس یاز حقوق خود برا یاتجنا ینا
شده  شناختهرسمیتمطابق با یک یا چند تئوری مسئولیت بهافراد    این  که  اندرسیدهنتیجه  به این    یأت قضاته   یگربه عبارت د .70

  مسئول ،  مشترک، ارتکاب غیرمستقیم و مسئولیت فرماندهی و مقام مافوقارتکاب    فعالیت مجرمانه مشترک،  هاز جملالمللی  بین

ارتکاب جنایات علیه بشریت   ۀنقشه جنایتکاران  طراح و مجری  که اشخاص زیر به احتمال زیاداند  هیات قضات دریافته هستند.  

قتل،   جملهعلیه بشریت از  یاتارتکاب جنا یبرا قصد مجرمانه دارای  و داشته در این زمینه  اساسی توجه و/یاقابل، سهم بوده

روهان در خصوص وقوع جرم آزار و اذیت با  ]خانم [ و آزار و اذیت ) حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، خشونت جنسی

 .اندبودهوقوع یافته سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات  ه منظورب نظر نیست(دیگر اعضای هیات قضات هم
 ای، رهبر جمهوری اسالمی ایرانعلی خامنه .1
 جمهوری اسالمی ایران حسن روحانی، رئیس جمهور  .2

 ی مل یت امن یعال یدر شورا یرانا یاسالم یرهبر جمهور یندهنما ی،مل یتامن یعال یشورا علی شمخانی، دبیر .3
 رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابراهیم  .4
 ، وزیر کشوررحمانی فضلی عبدالرضا .5
 )ناجا( یرانا  یاسالم یجمهور یانتظام کل  فرماندهی، اشتر ینحس .6

 ی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالم، یسالم ینحس .7

 غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج  .8
 یرانا یانتظام یروین یژهو یهایگانفرمانده ی، حسن کرم .9
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 یران ا یانتظام یروین یژهو یهایگانفرمانده  ینجانشی، نثارهللا جانیبحب .10
 لیال واثقی، فرماندار شهر قدس  .11
 بوشهرشهرستان عبدالکریم گراوند، فرماندار  .12

 یرجانفرماندار س ی،محمد محمودآباد .13

اختیار   یاو/ قدرت صاحبان از  یگرد یاریبس با احتمال قویو نامبرده   یرانیکه مقامات ا ندباور  ینبر ا  یات قضاته خاتمهدر  .71

و دارای قصد مجرمانه   مسئول هستند در قبال مجموعۀ این جرایم ،انددر این نقشه جنایتکارانه مشارکت داشتهبه احتمال زیاد 

به   کیفری  المللمسئولیت که در حقوق بین  شکل    که این افراد مطابق یک یا چند  اندبه این نتیجه رسیدههیات قضات    .اندبوده

   هستند. رسمیت شناخته شده مسئول

 ها . توصیه4

 یی، پاسخگورابطه با  در    ییهایهتوص  ،تخلفات  پی بردن به وقوع جنایات یا  در صورتاز هیات قضات درخواست شده که   .72

 قرار است:بدین  های هیات قضاتتوصیه د. نارائه دهپرداخت غرامت جبران خسارت و 

 هایی به جمهوری اسالمی ایرانتوصیه 4.1

 یقاتانجام تحقبه  ،  رخ داده است  98اعتراضات آبان  جریان  که در    یتبشر   یهعل  یتنقض حقوق بشر و جناخصوص موارد    در .73

  که کلیه افرادی    علیه   یج دادگاه آبانبا استناد به نتا  و  بپردازید   المللیین ب  یاستانداردها  منطبق بر   و  شفاف،  طرفانهیمستقل، ب

 . اقامه دعوی کنید هستند اعتراضاتجریان مظنون به نقض حقوق بشر در  اً منطق
 یا   یرانسانی ظالمانه، غ  یهامجازات  یا رفتارها    یرشکنجه و سا  ی،قتل، خشونت جنس  ارتکاب  مظنون به  اً منطق  افرادی را که .74

 .کیفری کنیدمحاکمه  هستند یتبشر یهعل یاتجنا کلیهو  اذیتآزار و  ،یاجبار سازییدبازداشت خودسرانه، ناپد یرآمیز،تحق
 یحکامل و صر،  اعتراف کنید  98اعتراضات آبان    در جریانرخ داده    یاتدر قبال نقض حقوق بشر و جنا  مسئولیت خود  هب .75

 . نماییدرا تضمین  آنها  یهاو خانواده یان قربانبه  شایستهغرامت پرداخت و  جبران خسارت و کنیدی عذرخواه
استفاده از   یلکه به دل  یافراد  کلیهو    اندشده  بازداشت  به صورت خودسرانه  98که در رابطه با اعتراضات آبان    یهمه کسان .76

آزاد و  آزادی    یان،بو    یدهعق  یحق  مسالمتبرگزاری  تشکل  کنید  اندشده  یردستگ  یزآماجتماعات  آزاد  فوراً  جمله   را  از 

در اثر   جان خود را  دختری کهدرگرفته است،  در واکنش به مرگ مهسا امینی  که    اعتراضات اخیر  اب  تبطدستگیرشدگان مر

  98در اعتراضات آبان  هک یسرنوشت و محل افراد  در خصوص . داد از دست   در هنگام بازداشت به او شده  جراحات وارد

 .رسانی کنیدفوراً اطالع  اندشده یدناپد
  وابستگانها و  و خانواده  98اعتراضات آبان مرتبط با   ناظرانمعترضان و    یهعل  یانهجویو اقدامات تالف  یت ارعاب، آزار و اذ .77

 . را فوراً متوقف کنید  آبانکننده در دادگاه شرکت یشاهدان و فعاالن جامعه مدن ینآنها و همچن
تشکل و برگزاری ، یانب و یدهعق یحقوق آزاد کنندهمحدودکننده یا سلب ینقوان جمله با اصالحاز  ینظام حقوق کنید کهتضمین  .78

  ی اسالم  یکه جمهور  یاسیو س  یحقوق مدن  یالمللینب  یثاقم  را مطابق  حق کامل اعتراض  به افراد،  آمیزاجتماعات مسالمت

 . خواهد داد نیز به آن متعهد است یرانا

و حقوق    کنندرا مختل می عادالنهقانونی  روند   د،نسازی م  یرپذرا امکان   یخشونت دولت  وزبرکه    یو اقدامات  یناستفاده از قوان .79

 یاتیو جنا تخلفات تکرارمانع از که بپردازید  هایییسممکان ایجادبه در عوض و  یدمتوقف کنفوراً  سازندیم یفبشر را تضع

 . خواهند شدحکم  ینمانند موارد ذکر شده در ا
  این وقایع  عدم تکرار  موثر  تضمینبرای    یدولت  یهایهها و روگذارییاستاصالح نهادها، س  در جهت   منطقیاقدامات    کلیه .80

  ینیاعتراضات به مرگ مهسا ام یاندر جر رخ داده  ت ایجنا یا اتتخلفه بتوجه از جمله با  ضرورت آن ، امری کهانجام دهید

 . مشخص است 
 یثیتاعاده حبرای    رین شیوه تبه  خصوص در    جامعه  یندگان با نما  ین و همچن  اندهکه در تظاهرات جان باخت  یبا خانواده کسان .81

 انجام دهید.  در این زمینهرا  ضروریو اقدامات  یدمشورت کن یانقربان

 المللی بینهایی برای جامعه توصیه 4.2

حاضر  ارائه شده در حکم    هاییهتوصیران به  ا  یاسالم  یجمهورکه    اطمینان حاصل کنید  ضروریاقدامات  انجام  و    با پافشاری .82

 .یدارائه ده الزم را  هاییتحماها یهتوصاین  یاجرا تسهیل ی. براخواهد کردعمل 
  ی قانون  یگرداطالعات و پ  یآورجمعیقات،  تحق  انجام  یبرا  ی،جهان  قضایی  یتاز جمله صالحخود    ی هایتتعهدات و صالح .83

 . را به یاد داشته باشید مربوطه یمدر جرا یلافراد دخ
  یب ملل متحد به تصو  منشور  مفصل هفتتحت  با قطعنامه شورا که  همراه  را    یت وضع  ین سازمان ملل متحد ا  یتامن  یشورا .84

 ارجاع دهد.  یالمللینب کیفری دیواناست به  یدهرس

اروپا،   یهسازمان ملل، اتحاد  یتامن  یمانند شورابرخوردارند    یمیتحر  یهایم رژ  که از ابزار  یالمللینب  یو نهادهاها  دولت .85

  ی فردی هایم تحررا تحت    98با اعتراضات آبان    مرتبط  یاتتخلفات و جنا  نمسئوالبه شکل شفاف    یتانیامتحده و بر  یاالتا
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  یالمللین ب  یاستانداردها  در راستای  یقانونصحیح  روند    ابمطابق  ها  یماعمال تحرکه    اطمینان حاصل کنندو    ،قرار دهند  هدفمند

بشر و   پاسخگو  انجام شود  مرتبط  ییپاسخگو  یهایسممکان  یربا ساهماهنگ  حقوق  به    جبران خسارتمجرمان و    سازیتا 

 کمک کند. یانقربان

  

 


