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  ) 6/1399/ 24 تاریخ تصویب:  - 1/7/1397(تاریخ دریافت: 

�چکیده 

 نیا  انیشاک   ها،آن   پرتو  در  تا  است ی  طیشرا  تی رعا  مستلزم  زندان،   در  مرگي  ها پرونده  دریی  جنا  قاتیتحق   انجام

  سالمت   حق   تی رعا  تیاهم   به  نظر  ،ي بشر   حقوق  اسناد  در.  رندیگ  بهره  خودي  فریک  تی شکا  حق   از  بتوانند  هاپرونده

  قات، یتحق   انجام  در  سرعت  اصل  چون  معیارهایی  ان،زند   مقاماتي  سو  از  شدگانبازداشت   و   محکومانی  جسمان

 در   ي فری ک  يها نظامی  برخ  ،حال  نیا  با.  است  شدهی  نی ب ش یپ   قات،یتحق   ندیفرا  در  انیشاک  مشارکت  زین   و  آن  استقالل

.  سازندیم  ود محد  را   عدالت  به  زندان  در  مرگ  دگانیدبزه  و  بازماندگانی  دسترس  موانع،ی  برخ  مندِنظام  دجایا  با   عمل

  و   مستقلی  سازماني  ساختارها   فقدان  قات،یتحق   بودنمحرمانه  بهانۀ  به  دگانیدبزهي  وکال   و  هاخانواده  راندنهی حاشبه

  کشف   کارآمد،یی  جنا  قاتیتحق  ریمس  در  اختالل  و  موانع  جادیای  کل  طوربه  و  قاتی تحق  انجامي  برا   روابستهیغ

  که   است  نیا  مقاله  نیای  اصل  پرسش.  سازدیم  روروبهی  اساسي  هاچالش  اب   را  زندان  در  مرگي  ها پروندهي  هاقتی حق

  قرار   رانیاي  فری ک  عدالت  نظام  رشیپذ  مورد  اندازه  چه  تا  هاپرونده  نیایی  جنا  قات یتحق   با  ارتباط   در  شدهرفتهیپذ  اصول 

  مدارك،  و  اسناد  ،ياسناد  لی وتحلهیتجز  وی  پژوهنمونه  روش  از  پرسش  نیا  به  پاسخ  نیاي  برا   حاضر  مقالۀ.  است  گرفته

  در   زندان  در  مرگي  هاپرونده  از)  دیدهبزه  11  شامل(  نمونه  هشت  رامونیپ  شدهمنتشر ی  رسمي  هاگزارش  و  مکاتبات

  قات ی تحق کهیی هاپرونده  در بحث موردي ها معیار  تیرعا دهدیم نشان پژوهش نیاي ها افتهی. است کرده استفاده رانیا

 يِ ا فراقوه  دخالت  از  کهیی  هاپرونده  با  سهیمقا  در  ،رد یپذی م  انجامیی  قضا  نظام  توسطي  انحصار  ورطبه  آن  به  مربوط

حالی.  هستند  معناداری  اختالف ي  دارا  ،ند ربرخوردا  قاتیتحق   انجام  در  مجلس  و  دولت  ژةیوي  هاته یکم   ری تأخ  که  در 

  دادنِ مشارکت  عدم  و  قات یتحق   انجام  مراجع  ودنب وابسته  ادله،  دري  کاردست  هدف  بایی  جنا  قاتیتحق   انجام  در  ناموجه

 کشف   مانع  ،دارند  عهده  راها  آن  در  قات یتحق   ،ییقضا  مراجع  که   ییهاپرونده  همۀ  در  باًیتقر  دگانیدبزهي  ها خانواده

  او   لی وک  ای  دیدهبزه  خانوادة  دادنمشارکت  و  آن  در  سرعت  اصل  تیرعا  ق،ی تحق  مراجع  بودنمستقل  ،شوند یم  قتی حق

  .   است  تیواقع  ازي تر شفاف بازتاب  که شودیمي تر جامعی قاتی تحق به  منجر

  واژگان کلیدي

  . دگانیدبزه مشارکت ،مرجع تحقیق  استقاللاصل  ،در تحقیق  تیفوراصل  زندان، در مرگ ،ییجنا قاتی تحق
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  مقدمه 

  راسخ، (  شوندیم  ستوارا  آن  بر  هاحق   همۀ  که  نیادیبن ی  ارزش  مثابۀبه  ات،یح  نقض  به  مربوطي  ادعاها

  ق یتحق  نیا  ضرورت.  ردیگ   قرار  قیتحق  وی  بررس  مورد  کارآمد  و  قیدق  طوربه  دیبا  ،)355:  1393

  قرار  اتهام معرض در قدرت،ي دارا یِرسمي نهادها ازی کی  که شودیم احساس  شتری بی زمان ژهیوبه

  به ی  عموم  تماداع  شیافزا  بر  عالوه  قات،یتحق  انجام  ریمس  در  تیشفاف  دجایاي  برا  تالش.  ردیگ 

  و  بخشدیم  نیتسک  رای  متوف  یِزندان  بازماندگانِی  رواني  هاب ی آسي  حدود  تا  ،یرسمي  نهادها

معموالً    که  آنجا  از  ،حال  نیع  در.  سازد  مبرا  ناروا  اتهامات  از   را  زندان  و  بازداشتگاه  س،یپل  تواندیم

ي  نهادها  و  افراد  وی)  زندان  انبستگ  ای  خانواده(  زندان  در  مرگي  ها پرونده  انیشاک  نیب  قدرت  توازن

  با   ها پرونده  نیاي  فریک   ب یتعق  ،ندارد  وجودي  فریک ي  دعوا  گرِی د  طرف  مثابۀبه  اتهام،  معرض  در

  زندان،   در  مرگي  هاپرونده  در  قیتحق  بر  ناظر  یالملل نیب  اسناد  در.  شودیم  روروبهیی  هاچالش

  بستگان   ای  خانواده  دادنمشارکت   لزوم  و  بودن،طرفیب  و  مستقل  داشتن،ت ی فور  چونیی  استانداردها

  با   بشر،  حقوقیی  اروپا   ونیکنوانس  2  ةماد.  است   گرفته  قرار  تأکید  مورد  قاتیتحق  طول  در  دهدیبزه

  دینبا  کسچیه  و   شود  ت ی حما  قانون   لۀی وسبه  دیبا  شخص  هر  اتیح   حق«  که  موضوع  نیا  بر  تأکید

  عضوي  هادولت ي  برا  رای  مثبت  تعهد  اقعو  در  1»،...شود  محروم  ش یخو   اتیح   حق  از  خودسرانه

  وان ید.  است   داشته  مقرر  زندان  در  مرگي  هاپرونده  در  اثربخش،  و  جامع  قیتحق  کی  انجامي  برا

  د یبایی  جنا  قاتیتحق  ،2  مادة  تحققي  برا«  که  است   داشته  مقرر  پرونده  کی   در  بشر  حقوق یی  اروپا

 باشد؛  مستقل  عمل  در  هم  وی  سازمان  حاظلبه  هم)  ب  باشد؛  شده  آغاز  دولت   خود  ابتکار  به)  الف

ی  علنی  بررس)  ث  باشد؛ي  فور)  ت  باشد؛  مسئول  افراد  فریک   و  ت ی مسئول  حدود  نییتع  به  قادر)  پ

 ندی فرا  در  مشارکت   ةاجازی  متوف  بستگان  به)  ج  و  کند  ت یرعا  را   گوییپاسخ  نیتضمي  برای  کاف

  با  ارتباط  در  زین  المللنیب  عفو   مشابه   طوربه .  )Edwards v. UK, 2002(  »شود  دادهیی  جنا  قاتیتحق

  قات، یتحق  در  سرعت   فقدان«  که  است   داشته  انیب  زندان  در  مرگي  هاپرونده  دریی  جنا  قاتیتحق

  با یی  هايبدفتار  کهي  موارد  در  ویژهبه  قاتیتحق  بودنرشفافی غ  و   رمستقلیغ  ت،یجامع  عدم

 ,Amnesty International( »دهدیم  شیزااف  را  هاینگران  ،شودیمها  آن  مرگ  به  منجر  شدگانبازداشت

1997( .  

 قاتیتحق  که  است   آن  انگری ب  زندان  در  مرگي  هاپرونده  مورد  در  شدهانجامي  هایپژوهنمونه

تا    کوشدی م  مقاله  نیا.  نداردی  الملل نیبي  استانداردها  بای  چنداني  سازگار  هاپرونده  نیا  یِمقدمات

  از   استفاده  با  ها،آن  در  شدهشناختهت ی رسمبه  ن یوازم  و   اصولی  بررس   و   اسناد  ن یای  معرف  ضمن

 اصول   آن  پرتو   در  را  رانیا  در  زندان  در  مرگ ي  هاپروندهیی  جنا  قاتیتحق  نظام  ،یپژوهنمونه  روش

 
  . هاملت  و بشر حقوقیی قایآفر منشور 4 ةماد و بشر حقوقیی کایآمر ونیکنوانس 4 ةماد ر.ك: مشابه طوربه. 1



 
  

  183                                   المللی        هاي مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بینارزیابی تحقیقات جنایی پرونده

 

  بستگان   داشتنمشارکت   استقالل،  سرعت،  اصل  به  ابتدا  مقاله  ه،یپا   نیا  بر .  دهد  قراری  ابیارز  مورد

  نیا  در  کهي  اسناد  نیترمهم  بر  هیتک  با  قیتحق  بودنکنندهنییتع  زین  و  قاتیتحق  ندیفرا  در  دیدهبزه

  روش   بهی  دانیم  مطالعۀ  پرتو   در  را   مذکور  اصول  از  هرکدام  ادامه،  در  و   پردازدیم  دارند  وجود  نهیزم

          .                                         دهدیم قرار لیتحل مورد رانیا ي هاپرونده با ارتباط دری فیک 

 ق یتحق ي نظر اتیادب .1

  اسناد  تأکید  دهندةنشان  زندان،  در   مرگي  هاپروندهیی  جنا  قاتیتحق  با   مرتبط   اتی ادب  لیتحل

 و  وکال  ای  خانواده  مشارکت   استقالل،  سرعت،  اصلِ  چهار  بر  ژهیو  طوربهها  آن  با  مرتبطی  المللنیب

ي  محتوا   مذکور  چهارگانۀ  اصول  از  مهرکدای  بررس.  است   قاتیتحق  ت یجامع  وی  کنندگ نییتع  زین

    .دهدیم لیتشک  را قسمت  نیا

 ق یتحق  در سرعت اصل .1-1

  ای  و  فرار  از  ممانعت   و  جرم  آثاري  امحا  ازي  ریشگیپ  هدف  با  سرعت  اصل  ت یرعا ی  کل  طوربه

  در .  )20  :1384  ،ي آخوند(  است ی  مقدمات   قاتیتحق  شدةشناخته ي  هایژگ یو  ازی  کی  متهم،  شدنی مخف

1یی جزا  محاکمات  اصول  قانون  از  رانیاي  فریک   نظام
  در ی  شکلي  گذارقانون  تحوالت  نیآخر  تا  2

 از   پس.  است   بوده  گذارانقانون  تأکید  موردی  مقدمات  قاتیتحق  انجام   در  عیتسر  لزوم  1392،3  سال

 آن؛ی  واقع  علت   از  نظرصرف  او،  بستگان  ای  خانواده  اطالع  آن  متعاقب   وی  زندان  کی  مرگِ  وقوع

یزندان  باي  بدرفتار  و  شکنجهی  پ   در  مرگ  مانند(  مجرمانه  از  اعم   و   ضرب  به  منجر  خشونِت  ای 

ي  ماریب  ،یخودکش  مانند(  آن  بودنرمجرمانهیغ  ا ) یانیزندان  ر یساي  سو   از  مرگ   بهی  منتهي  هاجرح

  را ی مناسب طیشرا دارند فهیوظ زندان رانیمد ،)الکل و مخدر مواد  ةانداز از شیب مصرف ای وی زندان

  . آورند فراهم اثربخش و  جامع قیتحق کی انجامي راب

  در  شهیر  دیشا  زندان  در  مرگي  هاپرونده  در  قاتیتحق  انجام  در  سرعت   اصل  ت یرعا  بر  تأکید

  د ید  از  دوربه   و  زندان  بستۀ  طیمح   درون  ها،پرونده  نیا  در  حادثه  وقوع  محل  که  دارد  ت یواقع  نیا

  قتیحق  دادنجلوه  وارونهي  برا  مرگ   صحنۀي  کارست د  و  جرم  آثار  بردننیازب  امکان  و  است   عموم

یانیزندان  ریسا   مثالي  برای (احتمال   شهود  بای  تبان  احتمال  ،نی همچن.  است   ریپذامکانی  راحتبه   ا ) 

(آن   دیتهد ی زندان  با  مرگباریی  سوءرفتارها  شاهد  کهی  انیزندان  ا ی  نییپارده  افسران  نمونهي  براها 

  ، است   زندان  کارکنان  ای  هامقام  رفتار  وةیش   به  منتسب ی  زندان  مرگ  که ي  موارد  در  ویژه به)  اندبوده

 
   ». شودینم  قاتیتحق  مانع ل یتعطي روزها  ،لذا و  باشد عی سر ن امکا قدربه  دیبا ی مقدمات قات یتحق« : داشتی م  انی ب قانون آن  58 ة ماد. 1

  ».شودینم قات ی تحق مانع لیتعطي روزها ،لذا و باشد عیسر امکان قدربه دیبای مقدمات قات یتحق«: داشتیم انیب قانون آن 58 ةماد. 1

 » .ستین آن انجام مانع  لیتعط امیا و شود انجام رمستم نحوبه و سرعتبه دیبای مقدمات  قات یتحق« : داردیم انیب قانون نیا 94 ةماد. 2
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  ) Jordan v. United Kingdom, 2001(   ایتانیبر  هیعل  جردن  پروندة  تأثیر  تحت   ایتانی بر  در.  دارد  وجود

 قات یتحق  در  سرعت  اصل  که   است   گرفته   قراریی  شناسا  مورد  جردن  اصول  عنوان  تحت  اصل  پنج

 مرجع  حضور.  )Adeleke et al., 2015: 38(  است   اصول  آن  ازی  کی  زندان   در  مرگي  هاپروندهیی  جنا

1»ییطال  ساعت«  نینخست  در  قیتحق  انجام
ی  تیاهم  ادله  حفظي  برا  زندان  در  مرگ  وقوع  از  پس1

  وقوع  محضبه  هایبررس  نینخست  شروع  و  زمان  ندادنازدست   . ),Strong 2011: 41(  داردی  اساس

  وان یدي  رهنمودها.  دهدیم  کاهش  راي  بعدي  هايپردازدروغ  و  ها يسازصحنه  امکان  حادثه،

 وان ید«:  داردیم  انیب  زین  بشر  حقوقیی  اروپا  ونیکنوانس  2  ةماد  با   ارتباط  در  بشر  حقوقیی  اروپا

 انجام  ها،يدشوار  و  موانعی  برخ  وجود  است   ممکني  موارد  در  که  موضوع  نیا  رشیپذ  رغمبه

 دهدیم  قرار  توجه  مورد  زین  را  موضوع  نیا  اما  ،دارد  باز  رعت س  از  خاصي  اپرونده  در  را  قاتیتحق

 تواندیم  تنهانه  زور  از  مرگبار  استفادة  پروندة   کی  از  قیتحق  در  مقاماتي  سو   از  عیسری  پاسخ  که

  ، شودی تلقي ضرور قانون ت یحاکم بهها ي آنوفادار خصوص دری  عموم اعتماد حفظ  با ارتباط در

ی رقانونیغ ي  رفتار  تحملي  برا  مقاماتی  تبان  خصوص  دري  ورتص  هرگونهي  ریگ شکل   مانع  که

 مورد   در  سوتانهیم  پروتکل«  ،رو  ن یهم  از  . )European Court of Human rights, 2018: 33(  »گرددیم

احتماالً  هامرگ  از  قاتیتحق   داشتن ت ی فور  لزوم  با  ارتباط  در   خود  23  بند  دری»  رقانونیغي 

  حق [  و  اتیح  حق: «داردیم  انیب  هاپرونده  نیا  در  قاتیتحق  ۀیپا  اصول  ازی  کی  مثابۀبه   قات،یتحق

احتماالً  هامرگ  از  قاتیتحق  که  آنگاه  خسارت،  اثربخش  جبران  ] بر  انجام   ت ی فوربه  ،یرقانونیغي 

  ریتأخ  بدون  و  شروع  را  قیتحق  ممکن  زمان  نیاول  در  دیبا  قیتحقي  هامقام.  شوندیم  نقض  ،نشود

 د یبا  ] ز ین[   دارندی  رقانونیغاحتماالً    مرگ   از  اطالع  که ي  افراد  ای  کارکنان  .دهند  ادامه   ریناپذهیتوج

 دری  رسمي  نهادها  قصور.  دهند  گزارش  دارت یصالح  مقام  ای  خود  ارشد  مقام   به  را  آن  ریتأخ  بدون

 قیتحق  بر  فیتکل  کند؛ینم  معاف  ریتأخ  با  قاتیتحق  انجام  از  را  نهادها  نیا  قات،یتحقي  فور  انجام

  ».شودینم ساقط  توجهقابل   زمان ت گذش  بای حت

  به   ها،نآ  بر  حاکم  اصول  ازی  ک ی  مثابۀبه  قاتیتحق  ت یفور  بر  تأکید  نیع  در  زین  سوتانهیم  پروتکل

  اندازه  از  شیب  و  زدهشتاب  قیتحق  کی  کنندةهیتوج  ] البته[   قیتحق  تی فور«  که  پردازدیم  زین  نکته  نیا

  حل   و  قت یحق  کشف  ضرورت  به  استناد  با  دینبا  مه  ییقضاي  هامقامی  طرف  از»  .ست ین  عجوالنه

 قاتی تحق  انجام   زانیم  هر .  بسپارندی  فراموش  به  را  عیسری  دگ یرس  اصل  پرونده،  در  موجودي  معماها

 ناهموارشدن  و  ادلهي  کاردست   امکان  ،ردیگ   قرار  زمان  گذر  مشمول  ناموجه  طوربه  هاپرونده  نیا

  برداشت  نیا  به  است   ممکن  پرونده  انی شاک   طیراش  نیا  در.  بود  خواهد  شتریب   قت یحق  کشف  ریمس

ی  دگ یرس  ک ی  انجامي  براي  جدي  ااراده  ، ییجنا  قاتیتحق  انجامی  رسمي  نهادها  در  که   برسند

 
1. Golden hour 



 
  

  185                                   المللی        هاي مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بینارزیابی تحقیقات جنایی پرونده

 

 در  الزم  اقدامات   و  هایبررس  انجام  و  زمان  عامدانۀ  ندادنازدست   برعکس.  ندارد  وجود  منصفانه

  . سازدی م طمئنمي ااراده نیچن وجود  از راها آن ،زمان نیترعیسر

 قات یتحق  انجام مراجع استقالل اصل .2-1

  به   نهادها  نیای  وابستگ  گونههری  نفی  معن  به  واقع  دریی  جنا  قاتی تحق  انجام  مسئولِ  مراجع  استقالل

  وقوع   در  عامدانه  مشارکت   اي یانگار سهل  و  اهمال  اتهام  معرض  در   خود  که  است ی  سازمان  ای  فرد

  نیا.  کرد  وجو جست   1،یطرفیب   قاعدة  در  دیبا  را  اصل  نیا  شۀیر   رسدیم  نظر  به.  دارد  قرار  مرگ

 تواندینم  کسچ یه«  که   استی  م یقد  آموزه  نیا  انگریب ی  عیطب  عدالت   اصول  ازی  کی  عنوانبه  قاعده

  در  بالقوهی  شخص  نیچن  که  آنجا  از  ،نیبنابرا   2.»باشدی  قاض  ،است   نفعيذ  آن  در  خود  که ي  مورد  در

  منافع   از  اعم  اشیشخص  منافع  از  ت یحما  جهت   در  رمنصفانهی غ  قضاوت  وي  دارطرف   معرض

  رای  قاض  نقشیی  دعوا  نیچن  در  نتواند  که  کندی م  اقتضای  عیطب  عدالت   ،است   غیره  وی  اسیس  ،یمال

  . )93 :1390 ،ی دفاطمی سي قار( باشد داشته

  که   است   ت یاهمحائز    قیتحق  انجام  مسئول  اشخاصِ  سطح  در  تنهانه   قاتیتحق  انجام   در  استقالل

 :lindon & Roe, 2017(  است   هاقدرت  از  مناسب   ةاستفاد  و  فرهنگ  به  مربوطی  موضوع  آن  از  فراتر

  ای  میمستق  طوربه  کهي  افراد  از  دیبا  زندان   در  مرگي  هاپرونده  در  قیتحق  مسئول  مأموران.  )55

آنباشند  مستقل  ،اندبوده  می سه  حادثه  وقوع  در  میرمستقیغ ی  وابستگی  سازمان  لحاظبه  دیباها  . 

 House of Lords/House of Commons Joint(  دهند  نشان  را   خود  استقالل  هم  عمل   در  و  نداشته

Committee on Human Rights, 2004(.  ازی  سازمانندروي  هایبررس  همچون  ،یداخلي  ندهایفرا 

  2  مادة   الزامات  تا  دارد  را  ت یظرف  ن یا  ندرتبه  ریوز  جانب   از  منصوبی  شخص  ای  س،یپلي  سو 

 بپوشاند  عمل  جامۀ  را   مؤثر  و   مستقلی  قیتحق  مورد  در  بشر   حقوقیی  اروپا  ونینوانس ک 
)Martynowicz, 2011: 92(.    

  ، یقانون  پزشکان  از  نفر  33  با   مصاحبه   حاصل  که  جامع  قیتحق  کی   در  همکارانش  و  3نگموو

  در  مرگ ي  هاپروندهیی  جنا  قاتیتحق  با   ارتباط   دری  داخل  بشر  حقوق  ادارة  و  زندان  رانیمد  وکال،

  که   است   نیا  هاپرونده  نیا  از  قیتحق  مورد  در  موضوع  نیترمهم  که  دندیرس  جهینت  نیا  به  ،بود  زندان

 ازی  برخ  توجه   مورد  قیتحق  نی ا   در  که  يگر ید  نکته.  دارد  عهده  بر  را  قیتحق  ت یمسئولی  کس  چه

ی  قانون  شکان پز  و  وکال  س،یپل  همچون یی  نهادها   و   افراد  ت یوضع  گرفت،ی م  قرار  شوندگانمصاحبه

 استقالل نیا از عمل  در و  قانون  حسب ها  آن ایآ نکهیا ؛بودند فهیوظ دارعهدهي فریک  نظام در که  بود

 شودیم  مطرحی  زمان  ویژهبه  مسئله  نیا.  یا خیر  دهند  انجام  را  مناسب ی  قیتحق  تا  هستند  برخوردار

 
1. Rule against bias  
2. Nemo judex in case sue  
3. Wangmo 
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  که دارند قرار ی مرجع همان راقتدا نفوذ تحت  زندان در مرگي هاپرونده  در قیتحق مسئول افراد  که

  به ی  پزشک  قاتیتحق  انجام  ت ی مسئولي  واگذار  مانند   ؛دارند  خود  کنترل  تحت   را  مرگ  مسئوالنِ

  حادثه   وقوع  در  مشارکت   اتهام  معرض  در  میرمستقیغ  ای  میمستق  طور به  خود  آن  کارکنان  کهي  نهاد

  .دارند قرار

یی  بازجو  خود  از  که  است   سیپل   واقع  در  نیا  ،کندی میی  بازجو   و  قیتحق  سیپل  از  سیپلی  وقت

  در  قیتحقي  برا  نه  و  دارد  وجود  سیپل  از  قیتحقي  برا  نهی  مستقل  نهاد  واقع  در  ،رونیزاا  .کندیم

  و   قاتیتحق  انجام  مسئولِ  نهاد  بودنوابسته.  )Wangmo et al., 2014: 35(  زندان  در  مرگ  با  ارتباط

  آنکه  نخست :  داردی  منف  امدیپ  دو  سازمان  نیا  خود  به  سیپل   کارکنانجرائم    و  تخلفات   بهی  دگ یرس

ي  شتریب  عملي  آزاد  و  جسارت  با  مستقل،ي  هایدگ یرس  نبودنيجد  از  نانیاطم  با  سیپل  مأموران

ي  سو  از  دارانهب جاني  هاقضاوت  گر،یدي  سو   از  و  رندیگ یم  دهیناد  رای  عمومي  هايآزاد  و  حقوق

  رفتن رسؤالیز  وي  فریک   عدالت   نظام  کل  به  نسبت   مردمی  نیبدب  موجب  س،یپل  به  وابستهي  نهادها

 نیا  بر  نظرانصاحب   ازی  برخ  ،رونیازا.  )18  :1388  ،یمقدس  و  های(فرج  شد  خواهد  سیپل  ت ی مشروع

  به   وابسته  افسران   حضور   دیبا  س یپلي  هاتخلف  به ی  دگ یرس  نظام  استقالل  حفظ ي  برا  که  باورند

  ق یتحقي  واگذار  شه،یاند  نیا  دارانطرف  وربا  به.  ابدی  کاهش  ممکن  حداقل   به   نهادها   ن یا  در  سیپل

  ۀ الن  از  سرقت   مورد  در  قیتحق  که  است  آن  مانند  سازمان  نیا  به  سیپل  از   ت یشکا   به ی  دگ یرس  و

  سازمان   در  همکاران   از  ت ی حما  بری  مبن ی  سازمان  فرهنگ  تأثیر  تحت.  میبسپار  روباه  به  را  هامرغ

ی  پوشچشم  خود  همکارانی  رقانونیغ  و  امناسب ن  رفتار  به  نسبت   قیتحق  انجام  مأمورِ  افسران  س،یپل

  مأموراني  برا  ت ی مصونی  نوع  و  شده  سیپل  ةءاستفادسو   تداوم  موجب   وهی ش  نیا   اتخاذ.  کرد  دنخواه

 دارند یم  انی بی  رسمي  هاگزارش  اگرچه  انگلستان،  در.  )99  :1382  لر،یم  و  هس(  کندیم  جادیا  متخلف

  مستقل  طوربه  هاپرونده  همۀ  2017  سال  در  کشور  نیاي  هازندان  در  مرگ  23  هر  از  مثالي  برا  که

  ازی  کي یهاافتهی  اما  ،)Independent office for police conduct, 2017: 15(  اندگرفته  قرار  قیتحق  مورد

 در  را  خودي  اعضا  ازی  کی  کهیی  ها خانواده  به  مشاوره  ۀئاار  نۀیزم  در  فعال  یِردولتیغمؤسسات  

  مثابۀ به ی  مقدمات  قاتی تحق  انجام در   استقالل  فقدان  عمل  در  که  دهدیم  ننشا  ،اندداده  دست   از  زندان

ي  ها افتهی   موجب به  مستقل  قاتیتحق.  است   اثربخش  وي  جد  قیتحق  کی  انجامی  اصل  موانع  ازی  کی

ي  هاهیرو  با  همراه  اصوالً  که  است   ماندهی  باقیی  استثنا  و  نادر  یموضوع  کی   صورتبه  سسهؤ م  نیا

  . )INQUEST, 2016: 6( است  فیتوصقابل هاده خانوا دمحدو مشارکت  وی داخل

 قاتیتحق  ند ی فرا در  ها خانواده مشارکت اصل .1- 3

  ، دارند  قرار  اتهام  مظان  در   کهي  افراد   ا ی  نهاد   از ی  متوف  بستگان  ای  خانواده   يِفریک   ت ی شکا  حق  تنهانه
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ي برا  الزمي  کارهاسازو   دیبا  هم  عمل  در  که  شود  شناخته  ت یرسم  بهی  داخل  ن یقوان  موجببه  دیبا

ي هاپروندهي  برای  مقدمات  قاتیتحقي  رهنمودها«  .شود  اجرا  وی  ن یبشیپ  عدالت   بهها  ی آندسترس

 هدف  با  تواندیم  قاتیتحق  داردیم  انیب   قیتحق  اهداف  با  ارتباط  در  1-1  بند  در»  زندان  در  مرگ

 ،واقع  در.  ردیپذ  انجام  هاخسارت  جبران  وی  متوف  بستگان  بر  واردهی  رواني  فشارها  کاهش

 به  تواندیم  مرگ  رامونیپ  واحوالاوضاع  به  نسبت   ترشفافی  درک   از   دیدهبزه  خانوادة  برخوردارشدن

ي استانداردها  عنوان  تحت   2-3  بند  لیذ  در  سند  نیا.  ندیایب  کنار  خود  رنج  با  تا  کند  کمکها  آن 

 بودن اثربخشي  رهاایمع  ازی  کی   عنوانبه   زندان،  در  مرگي  هاپرونده  از  قیتحقي  برای  اساس

«داردیم  انیب  قاتیتحق بزه:  شونددیده  بستگان  داده  مشارکت  تحقیقات  فرایند  در  خدمات   ،باید 

 ةد که نمایندنباید مجاز باش  ،ها همچنینحقوقی دریافت کنند و به پرونده دسترسی داشته باشند. آن

  طرف   ازي  اندهینما  حضور»  .ندهنگام کالبدگشایی داشته باش دار بهصالحیت  ةپزشکی یا دیگر نمایند

  و   هات یواقع  کتمان  وی  احتمالي  هاسوءاستفاده  امکانی  طرف  ازیی  کالبدگشا  هنگام  در  دگانیدبزه

 ندةینماي  برا  ت یشفاف  جادیا  با  ، گرید  طرف  از  و  دهد یم  کاهش  را  مرگ  رامونیپ  جزئیات

  ات یعمل  انجام  آنکه  حی توض.  رهاندیم  ناروا   اتهامات  از  راي  فریک  عدالت   نظام  ،دگانیدبزه

  طرف   ازي  اندهینما  حضور  از  دوربه  و  بستهی  طیمح  در  مرگ  علت   کشفي  برایی  کالبدگشا 

  شبهۀ   موجب  ،است   دیدهبزه  انتظار  مورد  آنچه  از  ریغي  اجهینت  به  شدنیمنته  صورت  در  دیده،بزه

آنبرا  قت یحق  کشف  ندی فرا  دري  کاردست  ي  سو  از  متخصصي  اندهینما  حضور.  است ها  ي 

  رای  احتمالي  هاسوءاستفاده  امکان  همي  ادیز  حد  تا  تواندیم  او  ت ی امن  و  استقالل  حفظ  با  دیده،بزه

  . دهد کاهش

 تأکید   مورد  ز ین  سوتانهیم  پروتکل  35  بند  در   دگانیدبزه  خانوادةي  اعضا  دادنمشارکت   موضوع

ی مهم  عنصر  ،شدهفوت  یِزندان  کی نزد  بستگان  گرید   ای  خانوادهي  اعضا   مشارکت : «است   گرفته  قرار

  در ي  ثرؤ م   طوربه  تا   بسازد  قادر  را  کینزد  بستگان  همۀ  دیبا  دولت .  است   اثربخش  قیتحق  کی  از

ي  برای  قانونی  پزشک  تاالر  در  ژهیوي  فضا  کی  اختصاص»  .باشند  داشته  مشارکت   قاتیتحق  ندیفرا

  تی رسم  بهها  آن  گاه یجا   که  است   معنا  ن یا  به  حاً یتلو   خانواده   خود  و  عموم  نظر  در  خانوادهي  اعضا

  که   افت یدر  گونهنیا  توانیمها  ي آن برا  مشخصي  جا  کی  فقدان  از  عوض،  در  .است   شده  شناخته

آن براي  ا شدهشناخته ت ی رسمبهي  جا  چیه  :Beckett, 1999(  ندارد  وجود  قاتیتحق  ندیفرا  درها  ي 

  ه یحاش  به  ها،پرونده  نیا  به  کنندهیدگ یرس یی  قضا  يهامقامي  سو   از  هاخانواده  ها،سالي  برا.  )277

ي داریپا  و  سماجت   اما  ،شدندیم  دانسته  مقصر  او  خانوادة  وی  متوف  یزندانی  حت  گاه.  شدندیم  رانده

 ندیفرا در مستقلی نقش فقدان به نسبت ی المللنیب  وی مل کنشگران  توجه جلب  دری مهم نقشها آن 

  ها مرگ  نیا  به  نسبت ي  نهاد  یتفاوت یب  و  هابازداشتگاه  مسئوالن  قصور   وي  بدرفتار  زین  وی  دگ یرس
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 دهند یم  نشان  مطالعاتی  برخي  ها افتهی ی برخ  کهی  حال  در.  )Shaw & Coles, 2007: 11(  است  داشته

  از ی  رسم  گزارشی  عموم  انتشار  از  شیپ  که  برخوردارند  حق  ن یا  از  هاخانواده  ا، یتانی بر  در  که

  سسۀؤ مي  هاافتهی  ، )Rogan, 2012: 14(  دکنن  ابراز  را  خود  نظری  مقدمات  قاتیتحقي  هاافتهی

  مورد   دری  اطالع  ،مناسب   طوربه  ها خانواده  به   که  هدیم  نشان  ولز  و  انگلستان   در  »نکوئست یا«

ی منتهي  اجهینت  چه  به  قاتیتحق  که  رندیگ ینم  قرار  انیجر  درها  . آن شودینم  داده  قاتیتحق  ندیفرا

 :INQUEST, ibidت (اس  شده  شناخته  مسئولسی  ک  چه  و  است ی  اهداف  چه  دنبال  قاتیتحق  ،شودیم

  شتر یب  که یی  نهادهاي  سو   ازها  ي آنازها ین  که  کنندی م  احساس  ها خانواده  از ي  اری بس  عمل در    .)8

  ها ت یلو وا  نیترت یاهمکم  ردة   در  اشتباهاتشان،  از  گرفتندرس   تا  هستند  خود  ت یثیح  از  دفاع  نگران

  .   )Angiolini, 2017: 23( است  شدهي بندطبقه

  ازی  کی  عنوانبه  تواندیم  ز ی ن  دگانیدبزه  يوکال  بایی  قضاي  نهادهاي  همکار  زانیم     

ي  نهادها  تعهد  زان یم  هر   است ی  هیبد.  شود  مطرحیی  جنا  قاتیتحق  بودناثربخشي  هاشاخص

  1»ت یشفاف«  بریی  قضا
  نیا ی  دگ یرس  و  قاتیتحق  دری  اساس  اصل  دو  مثابۀ به22»گوییپاسخ«  و1

  و   شتریب  قت یحق  کشف  در  او  مشارکت   و  قاتیتحق  در  لیوک   مداخلۀ  ،باشد  شتریب  هاپرونده

  قِ یحقا  پوشاندن  دری  سعیی  جنا  قاتیتحق  مسئولِي  نهادها  هرگاه  برعکس،  ؛بود  خواهد  تراثربخش

  در و  شد خواهد  روروبهي شتری ب  ت ی محدود با  پرونده به  لیوکی دسترس  باشند، داشته  مرگ  رامونیپ

 که  آنجا  از   قت یحق  در.  دیرس  خواهدي  ترنییپا  سطح  به  قاتیتحق   روند  رد  او  مشارکت   ه،جینت

  ،است   محتمل  زندان  در   افراد  مرگ  با  ارتباط  در  دولت  جانب  از  قصور  ای ی مباالتیب  امکان   شهیهم

  گونمودن پاسخ  مرگ،  رامونیپ  واحوالاوضاع  و  طیشرا  فهمي  برا  هاخانواده  فعال  داشتنمشارکت 

  .  )Easton, 2017: 1( است  ت ی اهمحائز  قیتحق ندی فرات یمشروع  شیا افز و مسئولي هامقام

 آن مسئول و فوت علت نییتع صلا .4-1

  دیبا  ،باشد  داده  رخی  رسمي  هامقام   ای   دولت   حکومت، ي  هااقدام  اثر  در  زندان  در  که   ییهاگمر

ی  عموم  فکارا  به  دادننانیاطم  و  ندهیآي  برا  گرفتندرس   ر،یتقص  کشفي  برا  مستقل  و  کامل  طوربه

  طور به  دیبا  هاپرونده  نیایی  جنا  قاتیتحق«.  )Bollmann et al., 2018: 232(  ردیگ   قراری  دگ یرس  مورد

ي  برا  یمقدمات  قاتیتحقي  رهنمودها. «باشد  مرگ  رامونیپ  مسائل  و  جزئیات  تمام  رندةیدربرگ   کامل

  ن ییتع  ،1.1  بند  در  را  هاپرونده  نیا  در  قاتیتحق  واسطۀیب  هدف  ،»زندان  در  مرگي  هاپرونده

  وقوع   وةیش   و  علت  مرگ،  رامونیپ  قیحقا   دیبا  قاتیتحق.  است   دانسته  مرگ  واحوالاوضاع  و  طیشرا

 اندبوده  لی دخ)  شدهبازداشت   فرد(   مرگِ  در   کهیی  هاآن  تمام  دخالت   گسترة  ز ین  و  مکان   و  زمان  آن،

 
1. Transparency   
2. Accountability 
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  گذاشته  تفاوت  عمد  قتل  وی  خودکش   ،یاتفاق  ،یعیطب   مرگ  نیب  دیبا  ،نیهمچن.  سازد  مشخص  را

  »  .شود

  را   هاپرونده  نیا  در   قیتحق  کی  ازی  اساس  هدف  پرونده،  کی  در  بشر  حقوقیی  اروپا  وانید

  در  دولت   گوییپاسخ  نیتضم  ز ین  و   کنندی م  ت ی حما  اتیح  حق  از   کهی  داخل  نیقوان  مؤثري  اجرا

.  )Chevalier-Watts, J, 2010: 712(  دانست   ،است   افتاده  اتفاق  او  ت ی مسئول  تحت   کهیی  هامرگ  لقبا

  علت  کشف  ،ییجنا  قاتیتحق  انجام  از  زندان  در  مرگ  دگانیدبزه  بستگان   ای  خانواده  انتظار  ،واقع  در

  چه   تحت   ؟یزمان  چه   ؟ییچرا   با  ارتباط  دری  االتؤ سي  برایی  هاپاسخ  افتن ی   و  دیده بزه  مرگی  واقع

.  است ها  آن   از  رکدامه  ت یمسئول  حدود  و  مرگ  مسئوالن  ای  مسئول  شدنروشن   زین  و  ؟یطیشرا

  گذاشتن پاسخیب  و  آن  مختلفي  ایزوا  چاندنِیپ  ابهام  ازي  اهاله  در  قات،یتحق  جۀینت  ماندنمبهم

  . سازدیم وسیمأ عدالت   بهی دسترس از راها آن ،دگانیدبزه يهاخانوادهسؤاالت 

  ق یتحق  نۀیشیپ  .2

  قات یتحق  با  ارتباط  در  رساله  ای  امهنانیپا  کتاب،  مقاله،   از  اعمي  اثر   چیهی  فارس  نوشتگان  انیم  در

  زبان   به  ،حال  نیا  با.  است   امدهین  در   ریتحر  رشتۀ  به  زندان   در   مرگي  هاپرونده  دری  مقدمات

  را   زندان  در  مرگي  هاپرونده  از   مستقلي  هاگزارش  زین  وی  رسم  يهاگزارش  توانیمی  سیانگل

ها  آن  به  منابع   فهرست   در  و   گرفته  قرار  استفاده  مورد  مقاله  نیا  درها  آن  ازی  برخ  که   نمود   مشاهده

  به   ،1999  سال  در»  قیتحق  نظام  و  زندان  در  مرگ«  عنوان  با  1بِکِت  پروفسور  ۀمقال.  است   شده  اشاره

 مسائل  ،نیهمچن  و  افتدیم  اتفاق  زندان  در  کهی  مشکوکي  هامرگ  از  قیتحق  مأموران  نقشی  بررس

  کشف«  کتاب.  است   پرداخته  زندان  در  مرگ ي  هاپرونده  ازی  پزشک  قاتیتحق  در  استقالل  به  مربوط

 و  2شاو   هِلِن  نوشتۀ  ،»زندان  در  مرگي  هاپرونده  دریی  جنا  قاتیتحق  از  ها خانواده  تجربۀ  قت،یحق

  کتاب،   سندگانی نو .  است   نهیزم  نیا  در  پرارجاع  منابع  ازی  ک ی  2007  سال  در  3کولس   دِبورا

  يهاچالش  با  ارتباط  در  نگلستان،ا  نکوئستیا ی  ردولتیغ   سسۀؤم   در  خود  تیفعالي  هاتجربه

  اصول   پرتو   در   را  هاپرونده  نیایی  جنا  قاتیتحق  ندیفرا  در   زندان  در  مرگ  دگانیدبزهي  هاخانواده

  تأثیر«  عنوان  با  »استون  جوانا«ي  دکتر  رسالۀ.  اندداده  قرار  لیتحل  موردها  آن  بر  حاکم  یالمللنیب

» ولز  و  انگلستان  در   زندان  در  مرگي  هاپرونده  از  قیتحق  ندیفرا  در   دیدهبزه  يهاخانواده  مشارکت 

 ن یا  در   قیتحق  نۀیشیپ  موارد  از  ، کرده  دفاع  آن   از  انگلستان  »اِسکس«  دانشگاه  در   2017  سال  در  که

  اصل   پرتو   در  را  زندان  در  مرگ  دگانیدبزه  بستگان  و  هاخانواده  مشارکت  رساله  نیا .  هستند  نهیزم

 
1. Beckett 
2. Helen Shaw 
3. Deborah Coles 
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ی  ابیارز  مورد  ولز  و  انگلستاني  ها زندان  در  هاپرونده  نیایی  جنا  قاتیتحق  ندی فرا  درها  آن  مشارکت 

  . است  داده قرار

  

  ق یتحق  روش .3

  که   خصوص   ن یا  در  قیتحقی  اصل   پرسش  به   گویی پاسخي  برا  ازین  موردي  هادادهي  آورجمعي  برا

  چه   تا  زندان  در  مرگي  هاپرونده  بر   ناظریی  جنا  قاتیتحق  با  ارتباط  دری  المللنیبي  استانداردها

  شده   استفادهی  پژوهنمونه  روش  از  ،است   شده  ت یرعا   رانیا  در  مطالعه  موردي  هانمونه  در  اندازه

  ک ی یبررسي  برا  چندگانه   شواهد  و  منابع   از  که   استی  فیک ی  تجرب  کاوش   ک ی  ،یپژوهنمونه  .است 

 که   رددا  سروکاریی  هاداده  بای  فیک   قیتحق.  کندیم  استفاده  اشیواقع  ۀنیزم  در  موجود  ة دیپد

  کرده  ان ینماي)  عدد  وی  کم  نه(  آن  امثال  اي یریتصو   ،یکالم  صورتبه  را  مطالعه  مورد ي  هات یواقع

  در   مطالعه  مورد  ةد یپد  از  ربطيذ  افراد  کهیی  معنا  بر  قیتحق  نوع  نیا.  دهدیم  قرار  لیتحل  مورد  و

 دنبال   به   روش  نیا.  ددار  هیتکیی  استقرا  استدالل  بر  معموالًی  پژوهنمونه.  دارد  تأکید  ،دارند  ذهن

 دست  به  را  »هامیتعم  و  اصول«  هادادهی  بررس  با  بلکه  ،ست ین  شدهنییتعشیازپي  هاهیفرض  آزمون

ي  هامصاحبه  مدارك،  و  اسناد  شواهد،  ازی  عیوس  فیط  با  را  پژوهشگر  روش  نیا.  دهدیم

ي آورجمعي  اهروش  هرچه  روش،  نیا  در.  سازدیم  مواجه  میمستق  ةمشاهد  و  ساختارمند،مهین

  روش  داشت، بخاطر دیبا ،همهنیا با. بود خواهد شتر یب قیتحقي ها افتهی  اعتبار باشد،  ترمتنوع هاداده

  و   خاص  ۀنمون  چند  ای  کي یرو  بر  فقط  رایز  سازد؛ینم  فراهم  را  هاداده  میتعم  امکانی  پژوهنمونه

  بر ی  متکي  هنجاري  هاگزاره  ۀارائ  پژوهشگر،ی  اصل  هدف  اگر.  شودیم  انجامی  زمان  مقطع  کی  در

 باشد،  شدهفیتعر  تِ یجمع  کی   در  دهیپد  ک ی  وقوعی  فراوان  ةدربار  نمودارها،  و  جداول  آمار،

  . کند  استفاده نامهپرسش وي آماري هاداده لیتحل مانندی کمي هاروش از است  ترمناسب 

 ی مقدمات  قاتیتحق  ينمودهاره«  مانند  مرتبط ی  الملل نیب  اسناد   به  پرداختن  بر  عالوه   مقاله  نیا  در

 2»یرقانونیغ ي احتماالً هامرگ از  قاتیتحق مورد در  سوتانهیم پروتکل« و 1»زندان دري هامرگي برا

 
1. Guidelines for investigating deaths in custody, 2013: 

 در  ریدرگ  افراد   تمام  منافع  از  تیحما  يبرا   2013  سال  در  سرخ  بیصلی  المللنیب  تۀی کم  مصوب   يرهنمودها  ازاست  ي  امجموعه

  و   مستقل   یقات یتحق   انجام  قیطر   از  ی،کل  طوربه  جامعه  و  يآزاد  سالب  مقامات   او،  بستگان  ،یمتوف  خود  شامل   زندان  در  مرگ  دةیپد

 . مشابه  اتفاقات  وقوع  از يریشگیپف هد با و دهیپد نیا از طرفیب

2. The Minnesota protocol on the investigation of potentially unlawful deaths, 2016:   

 يامجموعه شامل که یرقانونیغ و خودسرانهي هااعدام ازمؤثر  يری شگیپ نۀی زم در ملل سازمان 1991 سالي اهنمار روزشدةبه نسخۀ

  ا ی  یجابیا  نحوبه   دولت  ت یمسئول  احتمال  که   استیی  هامرگ  ویژهبه  مشکوك،ي  هامرگ  از   ق یتحق  يبرای  المللنیب  يرهنمودها  از

 . دارد وجودها آن  در یسلب
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  نیایی  جنا  قاتیتحق  با   ارتباط  در   مشخص  طور به  المللنیب  حقوق  نظام  در  کهي  سند  دو  مثابۀبه

  اثربخش یی  جنا  قاتیتحقي  ارهایمع  و  هاشاخص  شد  تالش  ،انددهیرس  ب یتصو   به  هاپرونده

  نیا  از   کیهر  خصوص  دری  ق یتطب  مطالعاتي  هاتجربه  با  آن  قیتلف  از   پس  و  شده  استخراج

  با  سپس.  شودی  دهسازمان  مذکور  اصل  چهار  لیذ  در  قیتحق  اتیادب ي  هاسرفصل  ها،شاخص

 منتشره  ی رسمي  هاگزارش  و  مکاتبات  مدارك،  و   اسناد  ،ياسناد  ل یوتحلهیتجز  روش  از  استفاده

  قرار ي  واکاو  مورد  رانیا  در  زندان  در   مرگي  هاپرونده  از)  دیدهبزه  11  شامل(  نمونه  هشت   رامونیپ

  به   توجه  با.  شد  ارائه  اصول  همان  با  متناظر  بخش  چهار  در  قی تحقي  هاافتهی   عنوانبه  و  گرفت 

 انیم  از  شد  تالش  زندان  در  مرگي  هاپرونده  با  مرتبط  مدارِك  و  اسناد  بهی  دسترس  مشکالت

  مورد   مدارك   و  اسناد  بهی  دسترس  امکان  که  رندیگ   قرار  ت یاولو   دریی  هاپرونده  موجود،ي  هانمونه

  نخستِ   بخش  در .  دارد  وجود  مصاحبه ي  برا  دیدهبزه  خانواده  و  مدافع ي  وکال  و  ل یتحلي  برا  ازین

 در  عت سر  اصل  منظر   از  زندان  در  مرگي  هاپروندهیی  جنا  قاتیتحق  ت ی وضع  ق،یتحقي  هاافتهی

  در ی  رسمي  نهادها  ۀدوگاني  هاواکنش   به  اشاره  ضمن  و  گرفت   قراری  ابیارز  موردیی  جنا  قاتیتحق

ي  ها فرصت   است   ممکن  اصل  ن یا  ت ی رعا  عدم  که   شد  تأکید  نکته   نیا  بر   ها،پرونده  ن یا  برابر

  شاخص  بر  ،دوم  بخش  در.  سازد  فراهم  موجود  ق یحقا  فیتحر  و   ادلهي  کاردستي  برا  را ی  مناسب

 اتهام  معرض  دري  نهادها  ازیی  جنا  قاتیتحق  انجام  مسئول  یِسازماني  ساختارها  قاللاست

 استقالل  زانی م  که  شد  داده  نشان  و  شد  تأکید  مجرمانهي  هامرگ  در   مشارکت   وي  انگارسهل

.  باشد  تأثیرگذار  هایبررس  جینتا  بر  است   ممکن  چگونهیی  جنا  قاتیتحق  انجام  مسئولِي  نهادها

  انجام  ندیافر  درها  آن   مدافعي  وکال  و  دیدهبزه  خانواده  دادنمشارکت   شاخص  بر  سوم  بخش  تمرکز

  امکان   چگونه  موجودي  هاچالش  نکهیا  و  است  زندان  در   مرگي  ها پرونده  بر   ناظر  ییِ جنا  قاتیتحق

  موضوع   ،چهارم  ویی  انتها  بخش  در .  کندیم  محدود  را  عدالت   به  دگانیدبزهي  هاخانوادهی  دسترس

  قات یتحقي  هاشاخص  ازی  کی  عنوانبه  حادثه  وقوع  در  افراد  ت یمسئول  و   مرگ  علت  نمودنمشخص

  مورد  صادرهي  فریک   احکام  و  هاگزارش ي  محتوا   ، ث یح  نیا  از   و  گرفته   قرار   مدنظر  اثربخشیی  جنا

  .         است  گرفته  قراری ابیارز

  مقامات   ۀیاولي  ادعا  و  مرگ  سال  بازداشت،  محل  ازی  اطالعات  انگریب  کیتفکبه  لیذ  جدول

  : است  دگانیدبزه از تن 11 مرگ علت  مورد دریی قضا
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 مطالعه  موردي  هاپرونده مشخصات جدول  

ة  شمار 

 نمونه

 مورد در هیاولي ادعا مرگ سال بازداشت محل دیدهبزه 

 مرگ

 يمغز ۀسکت 1382 ن یاو زندان یکاظم زهرا 1

ی  داخل ۀشرفتیپ عفونت 1383 قزلحصار زندان ی ثانی رجب محمد 2

 آن  ازی ناش عوارض و

 نامعلوم  1385 ن یاو زندان ي محمد اکبر 3

  به امر گاهیپا بازداشتگاه عقوب ییبن زهرا 4

  منکر ازی نه و معروف

 همدان 

 ی خودکش 1386

  ،یکامران محمد ،ینیاالمروح محسن 5

 ی قهرمان نیرام فر،يجواد ریام

 ت یمننژي ماریب 1388 زكیکهر بازداشتگاه

 رعمدیغ قتل 1391 فتا  سیپل  نظرگاهتحت ی بهشت ستار 6

 ی خودکش 1392 انه یم شهرستان ي کالنتر یرجب لفضلاابو 7

 ی گرمازدگ 1394 زد ي یکالنتر ی احسان اهللاحسان 8

  

  از  نفر  10  با  قیعم  ۀمصاحب  روش  از  استفاده  با  مدارك   و  اسناد  لیوتحلهیتجز  روش  بر  عالوه

  2  زندان،  در  مرگي  هاپرونده  مدافعي  وکال  از  نفر  6:  شامل(  نهیزم  نیا  در  نظرصاحب   و   مطلع  افراد

  ن یا  از  مورد  دو  در  مستقلي  هاگزارش  ۀیته  در  که ي  افراد  از  نفر  2  ویی  قضاي  هامقام  از  نفر

 به  شدهاستخراجي  هاشاخص  منظر  از  رانیا  دریی  جنا  قاتیتحق  ت یوضع  )،اندداشته  نقش  هاپرونده

  . شد گذاشتهی  بررس و بحث 

 قیتحق ي هاافتهی  .4

  پرتو  در  ران یاي  هازندان  در  مرگ  پروندة  هشت ی  پژوهنمونه  از  حاصلي  هاافتهی  ، قسمت   نیا  در

  . رندیگ ی م قرار لیتحل مورد گفتهش یپ نیمواز و اصول

         ادله دري کاردست هدف با  قاتیتحق  انجام در ریتأخ  .1-4

 ل یتحل  در  توانیم  را  زندان  در  مرگي  هاپرونده  در  قاتیتحقي  فور   انجام  بر  تأکید  ازیی  هاجلوه

 کل  دادستان  نمونه،ي  برا.  کرد  مشاهده یی  اجرا  ویی  قضا  مسئوالن  ازی  برخي  نظرهااظهاري  محتوا

  افته یارتکابي  خطاهای  برخ  مقابل  در   نظام  برخوردی  چگونگ  مورد  دری  پرسش  به  پاسخ  در  کشور

   دری  اطالعات  وی  ،انتظامییقضاي  نهادهای  کوتاه  بر  زك،یکهر  بازداشتگاه ي  هامرگ  پروندة  در
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  حضرت   آثار  نشر  و  حفظ  دفتررسانی  پایگاه اطالع(  1د ینمایم  اذعان  آن  دنی رسانسرانجامبه  و  پروندهي  ریگیپ

  بر ی  رسم  مقامات  تأکید  بر  داللت   که  راي  موارد  از  گرید  نمونۀ.  ) تیر  26:  1389  ،يا خامنهی  العظماهللا تیآ

  در ي  جمهوررئیس  به   وقت   اطالعاتِ  ر یوز  نامۀ   در  توانیم  ،رددا   ها پرونده  نیا  قاتیتحق  تیفور

  اصل   ونیسیکم  گزارش  در  که  نامه  نیا  ازی  بخش  در  .گرفت ی  پی»  کاظم  زهرا«  مرگ   پروندة  مورد

  در سرعت   ت یاهم  بر ،است  گرفته  قرار استناد  مورد پرونده نیا مورد دری اسالمي شورا  مجلس نود

  اتخاذ   ضرورت  بر  تأکید  .)آبان  6:  1382  سنا،یاي  خبرگزار(  ت اس  شده  تأکیدي  رهبري  سو   ازی  دگ یرس

ي  نهادها  عوامل ی  برخ ي  سو   ازی  مئجرا  و  تخلفات   وقوع  که یی  ها پرونده  در  ژه یوبه یی  قضا  ریتداب

  و ی  رسم  گفتمان  سطح  در  کمدست   ،است   گرفته  قراري  فریک   عدالت   مقامات  شریپذ  موردی  رسم

 که   زندان   در  مرگي  هاپرونده  در  کردیرو  نیا  هرچند  ؛است   مشاهده قابل  شدهانجامي  هامکاتبه

  و   تخلف  وقوع   احتمال  و   است   نشده   شناخته  تیرسم   بهیی  قضا  دستگاهي  سو   ازی  لیدالبه

 در  نمونه،ي  برا.  شودینم  دهید  عمل   در  دارد،  قرار  ابهام  ازي  اهاله  دری  شغل  ت یموقع  از  سوءاستفاده

ی  قانونی  پزشک  گزارشي  ادعا  رد  در  دیدهبزه  خانوادة  کهی  هنگام  ،»عقوبییبن  زهرا«  مرگ  ةپروند

  اثبات ي  برا  را  برادرش  و  دیدهبزه  نیب ی  تلفن  مکالمات  نت یپر  ، مرگ  وقوع  ساعت   با  ارتباط  در

ي  ریتأخ  بای)  تلفن  مکالمات  نت یپر(  سند  نیا  ،کنندی م  درخواست   ساعت   آن   در  بودنشزنده

  خانوادة ي  سو   از  کهي  انامه  در.  ردیگ یم  قرار ا  هآن  اری اخت  در  ماه  چهار   گذشت   از   پس  و  رموجهیغ

  چه  که  پرسیدند  ما  از  هاآن : «می خوانیم  ،است   گرفته  قراری  رانیا  زنان  کانون  اریاخت  در  دیدهبزه  نیا

 تلفن  هايمکالمه  پرینت   توانیدمی: ...ایمگفته  پاسخ  در   ما  دارید؟  خود  ادعاي  این  اثبات  براي  مدرکی

  ماه  چهار  اما .  است   شده  گرفته  تماس   او  با   کجا  از  و  کی  شود  معلوم  تا  بگیرید  را   برادرش  همراه

  جواب  نیز  ما  سؤال  این  به  کسی  ماه؟  چهار  چرا.  بگذارند  ما  اختیار  در  را  پرینت   این  تا  کشید  طول

  بی ترتي  کاردست   ه،یتوجرقابلیغ  تعللِ   نیا  اثر  . آبان)  6:  1387  ران، یا  عصري  خبرگزار (   »است   نداده

  تنها نه  پرینت  این  در«  کرد؛ یم  استناد  آن  به  دیده بزه  خانوادة  که  بودی  تماس  بردننیازب  و   مکالمات

 هم   به  هم  هاتماس  ساعت   بلکه  نیست،  برادرش  با  زهرا  شب   ونیمهشت   ساعت   ۀمکالم  از  خبري

 شده  ثبت  6  ساعت   تماس  از  پس  بعدازظهر  5  ساعت   تماس  مثال،  براي.  است   نامرتب   و  ریخته

 » کند  کمک  ماجرا  حقیقت   به  توانست می  که  است   اسنادي  در  کاري دست   این  ما  نظر  از.  است 

ي  تقاضا  به  مربوط  پرونده  نیهم  دری  مقدمات  قاتیتحق  در  سرعت  اصل  نقض  از   گرید  نمونۀ   .)همان(

 از   پس  که  دیدهبزه  خانواده.  است   آن  با  رهنگامید  موافقت   و  دیدهبزه  خانوادةي  سو   از  قبر  نبش

 
  ي ها دستگاه  ما  یعنی  ؛میکرد  یکوتاه  آن  ير یگیپ  در  ما  که  م یبگو  دی با«...    که  است  صورت   نیا  به  کل  دادستان  پاسخ  مشروح .  1

  آقا   که  يدیتأک  آن  خاطربه  ،صورت   هر  در  ...میکردی م  کار  ترعیسر  داشتند،  آقا  که  یتیحساس  آن  با  دیبا  یاطالعات  و  یانتظام  ،ییقضا

 ».میرساندیم سرانجام به و میدادیم انجام را هاپرونده به یدگیرس  نیا از زودتر یلیخ دیبا ما ،شتنددا
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 ، شوندی م  مشکوك ي  مغز  ضربۀ  وقوع  به  پزشک  چند  با  مشورت  و  فرزندشان  جسد  مشاهدة

  توجه   با  ما  البته.  آمد  بعد  ماه  پنج  نامه  جواب «  اما   ،کنندیمی  پزشکي  هایبررس  و  قبر  نبشي  تقاضا

 متخصص   پزشکان  که  ویژهبه  شدیم،  منصرف  کار  این  از  زهرا  مادر  جسمی  و   روحی  وضعیت   به

 »کندمی  مشکل  را  شناسایی  و  رودمی  میان  از  زیادي  حد  تا  مجر  آثار  ماه  پنج  از  پس  بودند  گفته

ی مدارک   و  شواهد  رفتننیازب  موجب   هیتوجرقابلیغي  هاتعلل  ،دیآیبرم  سند  نیا  از  کهچنان  .)همان(

 درخواستي  فور  رشیپذ  مثالي  برا  آنکه   حال.  نجامدیب  قت یحق  کشف  به  توانست یم  که  است   شده

  . برساند حداقل به را آن دری احتمالي هايکاردست  ان امک توانست یم مکالمات نت یپر

  ،زندان  در  مرگ  دگانیدبزهي  هاخانواده  مدافعي  وکال  ازی  برخ   با  شدهانجامي  هامصاحبه  در

  ل ی وک   ،نمونهي  برا.  اندنمودهی  ت ینارضا  ابراز  هاپرونده  نیا  بهی  دگ یرس   کند  روند  ازها  آن  ازی  برخ

  اظهار   پرونده  نیا  بهی  دگ یرس  در   ت یفور  اصل  نقض  مورد  در  زینی  بهشت  ستار  ةخانواد  مدافع

 در   ؛ است   دادسرا  در  همچنان  پرونده  و   گذردی م  پرونده  نیا  شدنمطرح  از   ماه  سه   حدود: «داردیم

 حکم  صدور  به  منجر  ماه  کی  ظرف  ،نامندیم  اوباش  و  اراذل  راها  آن   کهي  افراد  پروندة  کهی  حال

  . )دي 30: 1391 سنا،یاي خبرگزار ( »شد

  رامون یپي  هات یواقع  همۀ  کشفي  برا  که  آنجا  تا  قاتیتحق  ندیفرا  شدنی طوالن  رسدیم  نظر  به

  با  و  قاتیتحق  بودنناتمام  بهانۀ  به   دینبا  ،حال  نیع  در.  بود  خواهد  شکات  رشیپذ  مورد  ،باشد  مرگ

  ف یرتح  موجب   جرم،  شواهد  و   آثار  بردننیازب  ای  ادله  دري  کاردست   بستر  ناموجه،ي  رهایتأخ

  .آورد فراهم را ت یواقع

  قیتحق   انجام مراجع استقالل عدم .2-4

  از ی  برخ  در  ابیقت یحقي  هاون یس یکم  و  هاتهیکم   جادیاي  برایی  هاتالش  رانیای  حقوق  نظام  در

معموالً  قاتیتحقي  ساختارها   نیا  در.  است   شده  انجام  زندان  در  مرگ  يهاپرونده  ندگانینمای 

  ندگانینما  تنوع  و  تعدد.  دارند  حضور   مقننه  ةقو   و  هیمجر  ةقو   ر د  مختلفي  نهادها  و  هاسازمان

  کاهش   شدتبه  را  پرده  پشت   ي هاتوافق  وی  تبان  احتمال  هاتهیکم   و  هاونیسی کم  نیا   در  موجود

  .   سازدیم فراهم مستقل قاتیتحق انجامي برا  رای مناسبي بسترها و دهدیم

ي  برا  مستقلي  ها ونیسیکم  و   هاتهیکمي  ریگ شکل  که  دهدیم  نشاني  اسهیمقا  طوربه  ریز  جدول

 قاتیتحق  ت ی ماه  و  نوع  بر  است   ممکن  چگونه  ،زندان  در  مرگي  هاپرونده  در  قاتیتحق  انجام

  . باشد گذارتأثیریی  قضا ماتیتصم اتخاذ ویی قضا
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  آن جینتا بر  قی تحق مرجع تأثیر سۀیمقا جدول

  سال ه یاولي دعاا قات یتحق مرجع    ق یتحق آثار  و جهینت

 رگ م 

ة  شمار  دیده بزه بازداشت  محل

 نمونه

  حاصل   ، جمجمهی  شکستگ 

  به   سخت  جسم   برخورد  از

  برائت   /مرحله  دو  در   سر

 متهم

  ة ژیو  ۀتیکم

ي  جمهور  استیر

  اصل   ونیسیکم  و

 مجلس  نود

 1 ی کاظم زهرا  ن یاو زندان  1382 ي مغز  سکتۀ

  مسامحۀ   و  تخلفات  احراز

  تن   چهار  و  ار یداد  بازپرس،

  حصار قزل  زندان  پرسنل  از

  پزشک   ن یهمچن  و

 کننده نه یمعا

  شرفتۀ یپ  عفونت یی قضا نظام 

  عوارض   وی  داخل

 ان  از ی ناش

 2 ی ثان ی رجب محمد قزلحصار  زندان  1383

  تمام   بیتعق  منع  قرار

 ان یمتشاک

 3 ي محمد اکبر ن یاو زندان  1385 نامعلوم  یی قضا نظام 

  ۀ هم  بیتعق  منع  قرار

 متهمان 

  به  امر ستاد  هبازداشتگا 1386 ی خودکش یی قضا نظام 

  از ی  نه  و  معروف

 همدان  منکر 

 4 عقوب یی بن زهرا 

  احکام   صدور ي/  عمد  قتل

ي  جزا  و   حبس  قصاص، 

  از   ت یممنوع  و ي  نقد

 قضاوت  شغلي تصد

  ت یامن  ون یسیکم

  است یس  وی  مل

  سازمان   وی  خارج 

ي  روهاینیی  قضا

 مسلح 

  محسن زك یکهر بازداشتگاه  1388 ت یمننژ

  ،ین یاالمروح 

  و ی  محمدکامران

 فر يجواد ر یام

5 

  نوعاً   ضربات   ،ی روح  فشار

  حبس،   سال   سه  / رکشندهیغ

  و ي  اجبار  اقامت  سال  دو

ي  برکنار  شالق،  ضربه  74

  ب یتصو  و   فتا  سی پل  رئیس

  بر   نظارت  ۀنامنییآ 

 ی انتظامي هابازداشتگاه 

  ت یامن  ون یسیکم

  است یس  وی  مل

 ی خارج 

 6 ی بهشت ستار فتا  سی پل نظرگاهتحت  1391 رعمد ی غ قتل

  شهرستان ي  کالنتر 1392 ی خودکش یی قضا ام نظ ی خودکش

 انهیم

 7 ی رجب ابوالفضل

  دادگاه   يرأ (  عمد شبه   قتل

 ي) بدو

  ی احسان  اهللاحسان  زدي ی کالنتر 1394 ی گرمازدگ یی قضا نظام 

 

8 

                    

یی  هاتهیکم  لیتشک  موارد  در  که  دهدیم  نشان  باال  جدول  در  مندرج  اطالعاتي  محتوا  لیتحل

یاسالمي  شورا  مجلسي  هاونی سیکم  مشارکت   وی  مل  سطح  در  ژهیو ي  هانمونه(  هیمجر  ةقو   ای 

  ل یدال  و   شده  اعالم  مردود  انیزندان  مرگ  بودنیعیطب  رامونیپ  شدهمطرح ي  ادعا  ،)6  و  5  ،1  ةشمار
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  ۀ نمون  مورد  در.  است   گرفته   قراریی  قضا  دستگاه  توجه  مورد  هاته یکم  نیا  توسط  شدهيآورجمع

  قاتیتحق  از  پس  او،ي  مغز  ۀسکت  بری  مبنیی  قضا  مقامات  ۀیاولي  ادعا  ،ی)کاظم  ازهر(  1  ةشمار

ی شکستگ  مرگ  علت   و  شد  رد  مجلس  نود  اصل  ونیسیکم  زین  وي  جمهوررئیس  ژةیو  ۀتیکم  مستقل

  ونی سیکم  گزارش  زی ن)  زك یکهر(   5  ةشمار  نمونۀ   در.  شودیم  اعالمی  خاصی  زمان  بازة  در  جمجمه

  بر ی  مبن  تهران  وقت   دادستان  ۀیاولي  ادعا  مسلح،ي  روهاینیی  قضا  سازمان  ۀیاطالع  زین  وی  مل  ت یامن

  مجموع  را   مرگ  علت  و  کندیم  رد  صراحتاً   را   ت یمننژ ي  مار یب  به  شدگانبازداشت   از   تن  سهي  ابتال

  ت ی امن  ونی سیکم  گزارش  آثار  ،اساس  نیهم  بر.  دهدیم  صیتشخ  عمد   قتل  نوع  از  و  وارده  ضربات

  گزارش   نیا.  است   توجهقابل  همی)  بهشت  ستار(  6  ةشمار  نمونۀ  مورد   دری  خارج  است یس  وی  مل

  رفتار   نحوة  و  بازداشت   طیشرا  صراحتبه  اما  ،پردازدینم  دیدهبزه  مرگ  قیدق  علت   نییتع  به  اگرچه

  نامۀ نییآ  که   است   مستقل ي  هاگزارش  نیهم  متعاقب .  داندیمی  اساس  قانون  ضوابط  از  خارج  را  او   با

  فتا   سیپل  وقت   رئیس  و  رسدیم   هییقضا  ةقو   رئیس  ب یتصو   بهی  انتظامي  ها هبازداشتگا  بر  نظارت

  .   شودیم عزل سمتش از خود نظرتحت  پرسنل عملکرد بر نظارت در قصور از پس

  مراجع ي  سو   ازها  آن   در  شدهانجام  قاتیتحق  تنها  کهیی  هاپرونده   در  توانیم  ،حالنیع  در

. پرداخت   قاتیتحق  جینتا  با  مرگ  رامونیپ  هیاولي  ادعا  سۀیمقا  به  ،است   گرفته  صورتیی  قضا

 اصالً  نکهیا  به  توجه  با«  ،آمده)  عقوبییبن  زهرا(  4  ةشمار  ۀنمون  يرأ  متن  در  ،مثالي  برا  کهچنان

 صادر  ب یتعق  منع  قرار  پرونده  متهمان  ۀهم  يبرا  است،  یمنتف  عمد  قتل  وقوع  و  نشده  واقع  یجرم

  ۀ نیمعا  گزارش   و  ی انتظام  مرجع  گزارش   و   آمدهعملهب  قاتیتحق  حسب   نکه یا  به   نظر...  شودیم

  و   پرونده  يهایشاک   يسو   از  لیدل  ۀارائ  عدم  و  متهمان  دیشد  انکار  و  یقانون  یپزشک  توسط  پزشک

)  زهرا  مرگ  روز(  86/ 7/ 21  روز  در  کی کش  بازپرس  گزارش  جمله  از  ،پرونده  در  موجود  قرائن  ریسا

  جسم   توسط  گردن  یاتیح  عناصر  بر  فشار  خاطربه  مرحوم  آن  فوت...  نام  به  مطلع  اظهارات  و

  بوده   مرحوم  آن  خود  توسط  زشدنیآوحلق  از  ی ناش  ،آن  از  یناش  عوارض   و  انعطافقابل  مانندرشته

ي  ادعا  ،)تیر  20:  1387  تابناك،ي  خبرگزار  تیر؛  20:  1387  ه،ی سرما  ۀروزنام(  »شودیم  اعالم  یخودکش  و  است 

 . ندارد قاتیتحق  انجام از پس مرگ علت  ابی تفاوت چی ه مرگ علت  رامونیپ هیاول

 ها،تالش  نیا  رامونیپیی  قضاي  هامقام  ازی  برخي  نظرهااظهاري  محتوا  لیتحل  گر،یدي  سو   از

«دارد  هاپرونده  ن یا  در  مستقل  قاتی تحق  نشناختنت یرسم به  از  نشان  به  راجع  1،مرتضوي  سعید: 

  آماده   پاسخ  این:  گفت   کاظمی،  زهرا  مرگ  ةدربار  90  اصل  کمیسیون  گزارش  به  پاسخ  ارسال  زمان

  به   پاسخ  این  چرا  اینکه  ةدربار  مرتضوي.  شد  خواهد  ارسال  مجلس  یسئر  دفتر  به  شنبه  روز  و  شده

  مطابق   چراکه  دانم؛نمی  صالح  را  90  اصل  کمیسیون  کرد  کیدأت  ،شودنمی  ارسال  90  اصل  کمیسیون

 
  تهران وقت دادستان. 1
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 جریان  در  که  مواردي  خصوصاً  قضایی  هايپرونده   در  90  اصل  کمیسیون  اساسی،  قانون  مقررات

 االسالم حجت   دفتر  به  ماً یمستق  را   پاسخمان   ، دلیل  همین  به  .ندارد  مداخله  حق  ،است   رسیدگی

  در   ز ین  هییقضا  قوةی  عمل  ۀیروی  بررس  .) آبان  7:  1382  سنا،یاي  خبرگزار(   »دکر  خواهیم  ارسال  کروبی 

 ق یتحق  مقام  استقالل  مفهوم  از  آنچه  ابی  کل  طوربه   هاپرونده  نیا  در   قیتحق  مقام  بودنمستقل  مورد

  ه، ییقضا  ةقو   رئیس  دستور  به  ،یکاظم  زهرا  پروندة   مورد  در  ،نمونهي  برا.  دارد  تفاوت  ،شد  گفته

  سوي   از  ویژه  ۀکمیت  گزارش  ارسال  دنبالبه: «بود  شده  پرونده  بهی  دگ یرس  به  مأمور  تهران  دادستان

 ضمن  قضایی  عالی  مسئوالن  ۀجلس  در  رودي،شاه  اهللاآیت   قضائیه،  ةقو   رئیس  براي  جمهوريرئیس

  ایرانی   خبرنگار  کاظمی،  زهرا  مرگ  ةپروند  به  رسیدگی  براي  جمهوريرئیس  سریع  دستور  از  تشکر

  رسیدگی   پرونده  این  به  وقت   اسرع  در  قانون  طبق  خواست   تهران  استان  دادستانی  از  کانادا،  مقیم

  مأموری  حال  در  ه ییقضا  قوة  رئیسي  سو   از  نتهرا  دادستان  .)تیر  31:  1382  ،يهمشهر   ۀروزنام(  »کند

  مورد   ظاهراً  کهي  جمهوررئیس  ژةیو  ت ئیه  گزارش  همان  در  که  بود  شده  پرونده  نیا  بهی  دگ یرس

  که   اول  مرحلۀ  در  بازداشت   دوران  عی وقا  ریس  با  رابطه  در  1، گرفت   قرار  هم  هییقضا  ةقو   رئیس  ریتقد

 ازی  بخش  در  که  است   آمده  ،است   بوده  زندان  و  دادسرا  اریاخت  در  ساعت   21  مدتبهی  متوف

 ،شودینم  ختم  مرحله  نیهم  به  دادسرا  دخالت .  است   داشته   حضور  زین  تهران  دادستان  ،ییبازجو

  نهاد   نیا  اریاخت   در  ساعت   چهار  مدت  بهی  متوف  یِزندان  زین  بازداشت   ةدور  از  سوم  ۀمرحل  در  بلکه

  که  است   نیا   ردیگ   قرار  توجه  مورد  رشگزا  از  قسمت   نیا   مورد  در   دیبا  کهی  مهم  نکتۀ.  است   بوده

  ح یتوض.  گذارندی می  باق  مبهم  طور به  را  قسمت   نیا  به  مربوط  حات یتوض  گزارش،  کنندگانهیته

 قهیدق  و  ساعت   قیدق  ذکر  با  و  لیتفصبه  باًیتقر  که  چهارم  و  دوم   اول،  مراحل  برخالف  گزارش،  نکهیا

  ار یاخت  در  دیدهبزه  که(  سوم  مرحلۀي  برای  حیتوض  گونهچیه  بدون  ،پردازد یمی  زندان  احوال  شرح  به

 گزارش  دیبا  زمان  مدت   نیا  از  اطالعي  برا«  که  کندیم  بسنده  جمله  نیا  ذکر  به)  است   بوده  دادسرا

  به   الزم  اطالعات  مدت  نیا  از  ، گزارش  انتشار  زمان  تا  چرا  نکهی ا»  .ردیگ   قراری  بررس  مورد  واقعه

 به  ابهام  نیا  پاسخ  در  2وقت  جمهوررئیس  ورمشا.  است   آن  مبهم  نکات  ازی  کی  امدهین  دست 

  گزارش   گر ید  مراحل  آني  برا  توانسته  دولت   که  دیگوی م  علناً  موضوع  نیا: «داشت   انیب   سندگانینو 

 
«میخوانیم  خبر   همان   ادامۀ  در.  1    ةقو  رئیس  ،شاهرودي  اهللاآیت   است،  حاکی  جلسه   این  از  قضاییه  ةقو  عمومی  روابط  گزارش : 

 کاملی  گزارش  آن،  به  رسیدگی  جهت  شدهمعرفی  وزراي  و  شد  عمل  وارد  پرونده  این  در  موقعهب  جمهوريرئیس  که  گفت  قضاییه

 جهت   شدهمعرفی  وزیران  تالش  از  همچنین  وي  .شد   ارسال  اینجانب  براي  جمهوريرئیس   طریق  از  گزارش  این  و  کردند  تهیه

  دادگستري   به  سریع   و   دقیق  رسیدگی  جهت  که  قضاییه  ةقو  به  ارسالی  و  شدهتهیه  گزارش  کرد  اضافه  و  تشکر   پرونده این  به  رسیدگی

  دستگاه  کار  مسئله  این   و   رسیده  نیز   پزشکی  آموزش  و  درمان   بهداشت،   محترم   وزیر  امضاي  به  است،   شده  معرفی  تهران   استان

  » .دکر تأکید پرونده این  احتمالی مقصران با قانون قاطع برخورد بر شاهرودي اهللاآیت .است  کرده ترآسان را قضائی

 ی ابطحی محمدعل. 2
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  وزارت  و  ناجا  مثلیی  نهادها  چون  ؛نکردندي  همکار  دولت   با)  سوم  ۀمرحل(  نجایا  اما  کند،  هیته

  ».نداردها آن بري فشار اهرم دولت  و است  مستقل هییقضا ةقو  اما ،دارند ارتباط دولت  با اطالعات

ی هماهنگ  عدمی  نوع  توانیم   زین  ریاخي  هاسال  در  زندان  در  مرگ ي  هاپرونده  از  گریدی  کی  در

ي برا.  نمود  مشاهده  مستقل  قاتی تحق  انجامي  راستا  دري  فریک   عدالت ی  رسم  رانشگکن  نیب  را

  جمهور سیرئ معاون ،ی»ثان یرجب محمد« نام به  شدهبازداشت  افراد ازی کی مرگ با ارتباط در ،نمونه

 و  کردهی  ثانی  رجب  محمد  دیشه  جانباز  ةپروندي  ریگیپ  مسئول  را ي  اتهیکم«  که  داشت   انیب  وقت 

  و ی  قطع  جۀینت  حصول  تا  را  موضوع  نیا  شخصاً  گفت   دیشه  آن  خانوادة  با  مالقات  در  ،نیهمچن

ي بعدي  ها گزارش  و  اسناد  لیتحل  هرچند.  )آذر  7:  1383  جم،جام روزنامۀ  (  »کنمیمي  ریگیپی  واقع

  دارد؛  عمل  در  شنهادیپ  نیا  نبودنيجد  و  مستقل  تهیکم  لیتشک  عدم  از  نشان  موضوع  نیا  رامونیپ

ي  ریگیپي  براي  اتهیکم  لیتشک  بری  مبن  جمهورسیرئ  معاون   دستور  از  روز   ده  گذشت  از   پس  چراکه

  به  پاسخ  در  خود  خبري  نشست   در  یهیقضا  ةقو   سخنگوي  ،یثانی  رجب  محمد  دیشه  جانباز  پروندة

 ةقو   و  جمهوریسئر  معاون  سوي  از  شدهتشکیل  کمیتۀ  میان  شدهانجام  مذاکرات  ةدربار  پرسش

 این  تشکیل  از  اطالعی  گفت   ثانی  رجبی  محمد  شهید  جانباز  ةپروند   به  رسیدگی  ةدربار  قضاییه

  زین  گرید  پروندة  کی  لیوک   مصاحبۀي  حتوام  لیتحل  از  .)آذر  17:  1383  مهر،  يخبرگزار(  »ندارم  کمیته

  از   خارجی  قیتحقي  سازوکارها  رشیپذ  بهی  لیتما  عمل   در  ه ییقضا  قوة  که  افت یدر  توانیم

 را  هاپرونده  نیا  به  مستقلی  دگ یرسي  سازوکارها  خود  نکهیا  بدون  ؛نداردیی  قضاي  هایدگ یرس

ی پزشک  قاتیتحق  انجام  واست درخ  مورد  دري  امصاحبه  دري  محمد  اکبر  ةپروند  لیوک .  کند  نیتضم

 پیگیري  براي  آزاد   پزشکان  از  متشکل  پزشکی  کمیسیون  تشکیل  این،   از  پیش: «داردیم  انیب  مستقل

 و  نشد  اجرایی  اما  ،گرفت   قرار  بازپرس  موافقت   مورد  که  بودم  کرده  درخواست   را  پرونده  این

  .)روردینف 21: 1386 سنا،یاي  خبرگزار( »نداد اثر  ترتیب  آن به پزشکی کمیسیون

  دستگاه   از   خارج  در  مستقل  وي  چندنهادی  قاتیتحقي  ساختارها  لیتشک  رغمبه  رسدیم  نظر  به

ی  المللنیب  نیمواز  در  کهیی  معنا  به  قیتحق  استقالل  زندان،  در  مرگي  هاپرونده  ازی  برخ  دریی  قضا

  از   محدود  مواردِ  ن یهم  در.  است   نگرفته  قرار  رش یپذ  مورد  نظام  نیا  در  ،گرفته  قرار   نظر  مورد

آنهاافتهی   و  محتوا  توانینمعمالً    زین ی  رسمیی  هاگزارش  و  قاتیتحق  مقامات  میتصم  بر  راها  ي 

 ژةیو   ۀتیکمي  هاافتهی   و  جینتای)  کاظم  زهرا(  1  ةشمار  نمونۀ  در.  دانست   اثربخش  چندانیی  قضا

  باعث  ،ت یهان  در  و  ردیگ ینم  قرار  دادگاه  استناد  مورد  مجلس  نود  اصل  ونی سیکم  وي  جمهوررئیس

. ندارد  قرار  دیدهبزه  ةخانواد  ت ی شکا  طرف  اساساً  که  گرددیمی  متهم   تنهاي  برا  برائت  يرأ  صدور

  دیده بزهي  وکال  ازی  کی  کهی  هنگام  دهدیم  نشان  پرونده  نیا  دادگاهی  علن  جلسه  مذاکرات  مشروح

 تهران   ت وق  دادستان  تخلفات  ازی  کی  مورد  در  مجلس  گزارش  ازی  موضوع  به  دادگاه  جلسه  در
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 مرتضوي  آقاي  موضوع  به  رسیدگی  ۀجلس  دادگاه  این: «دهدیم  پاسخ   دادگاهی  قاض  ،کندیم  استناد

  توان می  و  است   افترا  موارد  از  ،نشده  هم  اثبات  که  جامعه  سطح  در  موارد  این  کردنمطرح.  نیست 

    .)تیر 27: 1383 سنا،یاي خبرگزار(  »کرد  برخورد آن با مقررات طبق

  از   جامع  قاتیتحقي  برا  ژهی و  و   مستقلي  هاتهی کمي  الگو   از  استفاده   رسدیم  نظر  به   درمجموع

 انجام  مرجع  گانهی  ،ییقضا  نظام  که  داردي  موارد  با  سهیمقا  دري  ترمثبت   جینتا  و  آثار  ها،پرونده  نیا

  مراجع ي  برا  مستقل  قاتیتحق  ن یاي  هاافتهی   و  ج ینتا  اگرچه   ،واقع  در.  است ها  آن   در  قاتیتحق

ي معنا  به  دیبا   را  شودیم  حاصل  قاتیتحق  نیا  رویپ  کهی  جینتا  و   آثار  اما  ،ستندین  آورمالزایی  قضا

 لزوم  وي  فریک   عدالت   نظامي  سو   از  رانیاي  هازندان  در  مجرمانهی  مرگ   وقوع  شدنشناختهتیرسمبه

  ها، ت یمحکوم   نیا  زانیم   و  نوع  ی نادرست  ای  یدرست  از  نظرصرف.  دانست   آن  به  مناسب   گوییپاسخ

  نامۀنییآ  ب یتصو   ،ی»بهشت  ستار«   ةپروند  در  فتا  سیپل  رئیسي  برکنار  مانندیی  هااقدام  و  ریتداب  خاذات

  ییِقضاي  هامقام  از  گر یدی  برخ  و  تهران   دادستان  محاکمۀ   ز ین  وی  انتظامي  هابازداشتگاه  بر  نظارت

 ازی  قاتیتحق  رویپ  که  است ی  جینتا   و  آثار  ازیی  هانمونه  زك یکهر  پروندة  درها  آن  ت یمحکوم   و  وقت 

  . است  گرفته قراري فریک  عدالت  نظام رشیپذ مورد ،ییقضا نظام از خارجیی  هاتهیکم ي سو 

  ییجنا قاتیتحق  در هاخانواده مشارکت ند ی افر در مانع جادی ا .4- 3

  مرگي  هاپرونده  دگانِیدبزهي  ها خانواده  با  شدهانجامي  هامصاحبه  ل یتحل  و  مدارك   و  اسنادی  بررس

 قات یتحق  ندیفرا  طول  دری  فعال  نقش  عمل  در  که  دارند  موضوع  نیا  بر  داللت   رانیا  رد  زندان  در

  بر   اسناد  از ی  برخی  حت  گاه.  است   نشدهی  نیبشیپی  متوف  بستگان  و  ها خانوادهي  برایی  جنا

  ازی  کی  ،نمونهي  برا  دارند؛  داللت ي  فریک  ت یشکا   ریمس  درها  آن   شدنراندههیحاشبه  و  هات یمحدود

 اعالم  نیا   بهی  راض  قلباً  و  بوده  ترس   سر  از  تشیرضا«  که  شدی  مدعی)  بهشت  ستار  مادر(  ندگایدبزه

 در   1مجلس  ندگانینما  از  یکی  ، نظراظهار  نیای  پ  در.  دي)  6:  1392  سنا،یاي  خبرگزار(  »نبوده  ت یرضا

:  داشت   انیب  پرونده  نیا  مورد  در  کشور  ریوز  ازسؤال    از  شدنقانع  طیشرا  مورد  دري  امصاحبه

 ،نکرد دایپ تحقق هم شرط نیا که   بود من  شروط از  گریدی کی یبهشت  ستار ةخانواد ت ی رضا ب جل«

 که  است ی  مدت  ، نیهمچن.  بودند  فشار  تحت ي  و  ةخانوادی  بهشت  ستار  چهلم  مراسم  در  بلکه

  عضو.  است   نشده  ارجاع  دادگاه  به  هنوز  پرونده  اما  ،است   شده  صادری  اصل   متهم  فرخواست یک 

  است  گفته  او  اما  ،است   داده  ت ی رضا ی  بهشت   ستار  مادر  ندیبگو   است   ممکن  گفت ی  فرهنگ  ونی سیکم

ي روي  گرید  داغ  خواستمی نم.  رندیبگ  ت یرضا  من  از   تا  دادند  نشان  من  به  مرا  دختر  بازداشت   حکم

 نیاي  محتوا  لیتحل.  )فروردین  20:  1392  مهر،ي  خبرگزار(  »کردم  امضا  و  شدم  مجبور  و  بماند  امنهیس
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  م یسهیی  جنا  قاتیتحق  ندیفرا  در   دگانیدبزه  نیا  تنهانه  که  دهندیم  نشان  اهگزارش  و  اسناد

  فشار  تحت   ت ی رضان  داد  ای  ت ی شکا  طرح  عدمي  برا  گوناگوني  ها شکل  بهی  گاه  بلکه  ،شوندینم

  . رندیگ یم قرار

ها آن  مطالعۀي  برای  کاف  زمان  آوردنفراهم  و  پرونده  به   مربوط  اطالعات  تمام  ارگذاشتنیاختدر

  ل ی وک .  است   هاپرونده  نیایی  جنا  قاتیتحق  ن یا  در  او  دادنمشارکت   قیمصاد  از ی  کی  ،لی وک ي  و س  از

 چه  دادسراي  هامقام  که  پرسش  نی ا  به  پاسخ  دری)  احسان  اهللاحسان  پروندة(  8  شمارة  ةدیدبزه  مدافع

«داد  پاسخ  ،کردند  جاد یا  پرونده  اطالعات  ارائۀ   در  شما ي  برای  تیمحدود  500  پروندة  بازپرس، : 

  از ی  زمان ت ی محدود نیا جادیا» . یبخون ار پروندهي دار وقت  قهیدق 20 گفت   و  داد بهم اري اصفحه

 ندةینما  راندنهیحاشبه  و  پرونده  اطالعات  ارنگذاشتنیدراختي  معنا  به  عمالً  ،ییقضا  مقامي  سو 

 پرسش   نیهم  به  پاسخ  دری)   رجب  ابوالفضل  پروندة (  7  شمارة  نمونۀ  لِی وک .  است   دیدهبزه  خانوادة

  به  رو مدارك . میندار گفتند کردم،  ساده ز یم ک ی درخواست  ازشون نوشتني برای وقت« که  داد  پاسخ

  رئیس   به  چطور  پس  میگفتیم.  است   محرمانه  گفتندیم  ،میکردیم   درخواست ی  وقت.  دادندینم  من

  که  ضابط  .نه  ؟ار  پرونده  دیبد  بهش   دیبا  مگه   خواست،  اطالعات  وزارت  د؟یداد   استاني  دادگستر

 ای  پرونده  نگذاشتناریدراخت  از  فراتری  حت  گاه»  .یشاک   اال   ؛دادندیم  همه  به  ار  مدارك .  نجایا  ست ین

      رو روبهي  فریک   اتهامات  با  هاپرونده  نیاي  وکال  ل،یوک   تعهدات  انجامي  برا  امکان  نیترساده

 دوم  ۀشعب  به   ضارشاح  ازي)  محمد  اکبر  ةپروند(  3  شمارة  نمونۀ  لی وک   مثال،ي  برا  .شوندیم

 مورانأم  به  افترا  و  توهیني  مبنا  بر  اتهامش  بهی  دگ یرسي  برا  دولت  کارکنان  دادسراي  بازپرسی

ي  خبرگزار (  »کرد  عنوان  کشور  امنیت   علیه  اقدام  و  محمدي  اکبر  مرگ  ةپروند   با  رابطه  در   اوین  زندان

   .)بهمن 7: 1385 سنا،یا

  و   هات یمحدود  انواع  اِعمال  و  هاندهپرو  نیاي  وکال  به  نسبت ی  ماتیتصم  نیچن  اتخاذ

  در   و  دهدیم  کاهش  هاپرونده  نیا   وکالت   رشیپذ  امکان  عمل  در  ها، يسازپرونده  و   هایافکنشبهه

  داشته ی  دسترس  عدالت  بهي  فری ک   ت ی شکا  ندیفرا  در   نتوانند  دگانی دبزه  ازی  برخ  است   ممکن  جهینت

:  داشت   انیب  مصاحبه  دری)  کاظم  زهرا  پروندة(  1  شمارة  نمونۀي  وکال  ازی  کی  ،مثال  عنوانبه.  باشند

  از   پول  افت یدر  به  متهم  را  ما  پرونده،  نیا  داوطلبانۀ  رشیپذ  خاطرهب  دادستان  ندةینما  و  یقاض«

ها  آن  اریاخت  در  را  ما  یبانک  حساب  اطالعات  ،یتیامن  ينهادها  ه،ی توج  نیا  با   و  کردندی م  گانگانیب

  .»دادندیم قرار

  آنانی  دسترس  نیتضم  و  زندان  در  مرگ  دةیدبزه  يهاخانواده  حقوق   از  ت یحما  رسدیم  نظر  به

  شناختنت یرسمبه  وها  آن   ندگانینما  وي  وکال  مشارکت ي  برا  امني  بستر  جادیا  مستلزم  عدالت   به

  .  است عمل درها ي آناجرا و نیقوان درها آن حقوق
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  مسئول افراد و مرگ  علت نییتع  در ابهام .4-4

  مرگ ي  هاپرونده  مورد  در  گرفتهصورتی  مقدمات  قاتیتحق  ازي  موارد  ران،یاي  فریک   عدالت   نظام  در

  مجازات   نییتع  و  آن  رامونیپ  طیشرا  مرگ،  علت   نییتع  از  شفافیی  هاگزارش  ارائۀ  به  زندان   در

ی  کی   زك ی کهر  پروندة  دربارة  مسلحي  روهاینیی  قضا  سازمان  گزارش.  است   دهیانجام  آن  عوامل ي  برا

1.است   موارد  نیا  از
  در  شدهبازداشت   افراد  از   نفر  سه  مرگ  علت   نییتع  مقام  در  گزارش  نیا  3  بند  1

  مرحوم  هاينام  به  شدگانبازداشت   از  نفر  سه  باختنجان  دلیلبه«  که  داردیم  انیب  بازداشتگاه   آن

 تحقیقات  دم،  اولیاي  شکایت   و  کامرانی  محمد  مرحوم  و  فرامیرجوادي  مرحوم  االمینی،روح  محسن

  خواسته   قانونی  پزشکی  از  و  گرفت   صورت  مطلعان  و  شهود  متهمان،  از  خصوص  این  در  جامعی

  را   خود  نظر  قانونی،  پزشکی  تخصصی  ت ئهی  نظر  اخذ  ضمن  اجساد،  ۀمعاین  به  توجه  با  که  شد

  لحاظبه  بردگاننام  فوت   رد   با  خود  ۀنظری  در  قانونی   پزشکی.  کند  اعالم  آنان  فوت   ۀتام  علت  ةدربار

  درگذشت  علت   اجساد،  روي  جرح   و   ضرب  متعدد  آثار  وجود  تأیید  با  مننژیت،  بیماري  به  ابتال

 و  جامع  قاتی تحق  انجام   انیب  مقام  در  ،نیهمچن»  .کندمی   اعالم  وارده  صدمات  مجموع  را  متوفیان

  تهران   نظامی   دادسراي«  که  داردی م  اعالم  گزارش  نیا  6  بند  ،پرونده  نیمتهم  مورد  دري  ریگ میتصم

  و   مدارك   شهود،  گواهی  متهمان،  اظهارات  و  اقاریر  به  توجه  با  جامع،   یقاتتحق  از  پس  سرانجام

  مراجع  از  متعدد  استعالمات  جرم،  وقوع   محل  ۀمعاین  مطلعان،  و   شکات  اظهارات  موجود،  اسناد

  و   شاکیان  به  وارده  صدمات  و  جراحات  میزان  و  چگونگی  ةدربار  قانونی  پزشکی  نظریات  ربط،ذي

 مجرم  را  متهمان   از  نفر  12  درمجموع  موجود،  ن یقرا  سایر  و  حضوري  ۀمواجه  متوفیان،  فوت   علل

 و  پیگرد  منع  قرار  مورد،  حسب   متهمان  سایر  به  نسبت   و  صادر  کیفرخواست   آنان  ةدربار  و  شناخته

 ».است  کرده صادر تعقیب  موقوفی

  ن یا  در  قت یحق  کشف   بري  فریک   عدالت ي  هامقام  ازی  برخ  تأکید  رغمبه  گر،ید  طرف  در

  روشن   علت   نییتع  از  که  معنا  نی ا  به  هستند؛  الزمی  اثربخش  فاقدها  آن  ازي  اری بس  عمل  در  ها،پرونده

  کل   دادستان  ،نمونهي  برا.  گذارندی می  باق  مبهم  را  آن  ای  هستند  عاجز  آن  مقصر  وی  زندان  مرگ

  خ ی تار  در  کهي  اجلسه  نیآخر  در«  که  داد  پاسخ  گونهنیای  بهشت  ستار  فوت  علت   دربارة  کشور

  مرگ  علت   ،شد  مشخص  خاتمه  در  که  کردند  ارائه  را  خود  اتینظر  پزشک  9  شد،  برگزار  92/ 2/ 21

 ۀ ینظر  .تیر)  10:  1392،  می تسني  خبرگزار (  »باشد  رکشندهیغ  نوعاً  ضربات   وی  روح  فشار  تواندیم

  استیس   وی  مل  تیامن   ونی سیکم  گزارش  استناد  مورد   که   پرونده  ن یهم  مورد  دری  پزشک  ونی سیکم

 
نیروهاي مسلح در  28/9/1388(  تابناكي  خبرگزار  ر.ك:  گزارش  نیا  کامل  متن  مشاهدةي  برا   .١ )، «اطالعیۀ مهم سازمان قضایی 

کهریزك»،   پروندة  در   ،77905  خبر  کدمورد  بازدید    ،www.tabnak.ir:  دسترسی   روابط ي  خبر  گاهیپا  ای  1397/ 16/4آخرین 

 . خیتار همان در مسلحي روهای نیی قضا زمانسای عموم



  

   1399بهار و تابستان ، 1 ةمار، ش50 ةدور                                                                                                                                                                                                                                                                                     202

 ان یب  ،دي)  17:  1391(مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی،    گرفته  قراری  اسالمي  شورا   مجلسی  خارج

ی  پزشک متخصص پزشکان از متشکل نفرههفت ی قانونی پزشک ونی سیکم ۀینظر نیآخر در: «داردیم

ي  هایبررس  به  توجه  با  حاضر  حال  در  است   آمده  ،دهیگرد  صادر  1391/ 8/ 30  خیتار  به  کهی  قانون

 به  نظر  اما  نبوده،  مقدوری  پزشک  لحاظ  از  فوتی  قطع  علت   نییتع  موجود،  اطالعات  با  و  شده  انجام

  فوت   به  منجر  يِ ماریب  ازي  شواهد  و  لیدال  گونهچیه ی  لیتکمي  ها یبررس  و  جسد  ۀنی معا  در  نکهیا

  صورت   در   که  باشد  شوك   ةدیپد  تواندیم  فوت  به   منجر  علت  نی ترمحتمل  است،  دهینگرد  احراز

 تواندیم  عوامل  نیا  ،یروان  دیشدي  فشارها  ای  بدن  حساس  نقاط  به  ضربات  ای  بضر  رادیا  احراز

 از   پس  آن  احراز  ازی  ناتوان  اعالم  و  فوت  علت   قیدق  نییتع  عدم»  .باشد  مذکور  شوك   عامل

  از   را  هاپرونده  نیا  انی شاک   نکهیا  بر  عالوه  ت ینها  در  ،یپزشکي  هایبررس  و  مستقلی  قاتیتحق

  و  ت ی شفاف  اصول  ،سازدیم  وسیمأ  ،رودیم  انتظار  هایبررس  نیا  از  کهی  مطلوب  جۀینت  به  دنیرس

  اعتماد   شیافزاي  هانهیزم  جادی ا .  کندیم  مخدوش  هاپرونده  نی ا  در  را  يفریک  نظام  گوییپاسخ

ي فریک   عدالت   نظام  که  دگانیدبزه  در  احساس  نیا  دآمدنیپد  وي  فر یک   عدالت ي  نهادها  بهی  عموم

 که   است   آن  مستلزم  ،است   دارا  را  هاپرونده  نیا  انی خاط  با  برخورد  و  قت یحق  کشف  در ي  جد  ارادة

  را   آن  بودنرمجرمانهیغ  ای  مجرمانه  از  اعم  مرگ،  علت   صراحت به  ت ی نها  دریی  جنا  قاتیتحق

 ان،یزندان  مرگ  علت   حیصر  انی ب  در  اطاتیاحتي  اپاره  ت یرعا  و  هایسنجمصلحت .  کنند  مشخص

  . دارد دنبال به انی شاک  يبرا   راي ثانو ی  دگ یدبزهی  نوع خود

  ي ریگجهینت

  قرار   تأکید  موردي  بشر  حقوق  اسناد  ازي  اریبس  در  که  افراد  اتیح  خودسرانۀ  سلب   ت ی ممنوع

  ازي  فریک   عدالت   مقامات   ماتی تصم  جۀینت  در   را  خودي  آزاد  کهها  آن  با   ارتباط   در  ویژه به  گرفته،

 یِزندان  بستگان  ای   خانواده  مشارکت   با  و  جامع  ،مستقل  ،يفوری  ق یتحق  انجام  مستلزم  ،اندداده  دست 

  عدم.  است   شده  سلب   او  از  هاطیمح  آن  در  یزندان  اتیحی  لیدل  هر   به  که  است ي  موارد  دری  متوف

  در.  سازدیم  روروبه  ابهام  با  را  ها پرونده  نیایی  جنا  قاتیتحق  جی نتا   اصول،  ن یا  از  کیهر   ت یرعا

 قیتحق  کی  انجامي  برایی  هاچهارچوب  نییتع  مقام  در  ژهیو  طوربه  کهی  المللنیب  اسنادی  برخ

یی رهنمودها  ،هستندي  بعدی  احتمالي  هامرگ  ازي  ریشگیپ  زین  و   زندان  در  افراد  مرگ  از  کارآمد

 نظام در زندان در مرگي هاپروندهیی جنا قاتیتحق. است  شده گرفته نظر دری داخلي هانظامي برا

  عدالت  مقامات  گفتمان  لیتحل.  است   کرده  يرویپ  اصول  آن  ازي  موارد  در  رانیاي  فریک   عدالت 

 میتصم  بار  هر  که  دهدیم  نشان  هاپرونده  ن یای  رسمي  هاگزارش  و  اسنادي  محتوا  لی تحل  وي  فریک 

  قرار   ت یلو وا  در  هم   اصول  آن  بر  تأکید  ،است   بوده  مستقلی  قاتی تحق  انجام  بري  فریک   عدالت   نظام
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ي  فریک   عدالت   مقامات  گفتمان  سطح  رد  کمدست   ،ییجنا  قاتیتحقي  هاچالشي  حد  تا  و  داشته

  عدالت  به  دگانیدبزهی  دسترس  ها،پرونده  نیا  از ي  متعدد  موارد  در  ،حال  نیا  با.  است   شده  هموارتر

  ا ی  و  قیتحق  ت ی فور  اصل  نقض  ازي  چند  شواهد.  است   شده  محدود  دهیچیپی  موانع  جادیا  با

ي  فریک   عدالت   نظام  در  هاپرونده  نیا   به  مربوط ي  هاگزارش  و  اطالعات  در  توانیم  را  آن  استقالل

ها آن  فعال  دادنمشارکت   و  آن  اطالعات  به  نسبت   پرونده  انی شاک   ندانستننامحرم.  کرد  مشاهده  رانیا

  رامونیپ  اطالعات  و  اسناد  تمام  به   لی وک ی  دسترس  حق  شناختنت یرسم به  ،ییجنا  قاتیتحق  ندیفرا  در

  اذهان  ش یتشو   چونی  اتهامات  به  او   کردننمتصف  و  عمل  در  آن  تحقق  آن،  از   ترمهم  و  پرونده

ي  سازوکارها ی  ن یبشیپ  کنار  در  ،يفریک   عدالت   مقامات  به  نیتوه   ای   ب یاکاذ  اشاعۀ  وی  عموم

 زندان،  س،یپل همچون ،يفریک  عدالتي نهادها نفوذ از خارج که ها پرونده نیاي برا مستقلی قیتحق

 نظام  گوییپاسخ  ،جهینت  در  و  تیشفاف   اصل  کنندةنیتضمي  ادیز   حد  تا  ،باشند  دادگاه  و  دادسرا

  ن یچن  عمالاِ  وی  نیبش یپ  با  زین  خود ي  فریک   عدالت ي  هانظام  ،گری دي  سو  از .  است ي  فریک   عدالت 

یبرا  الزم  طیشرا  تنهانهیی  سازوکارها   ایمه  را  پرونده  انیشاک  از  مناسب   خسارت  جبران  کي 

 آن   ریدرگ  کهیی  ناروا  اتهامات  از  برائت   و  خود  بهی  عموم  اعتماد  بازگشت   نۀیزم  که  سازندیم

  . آورندیم فراهم زین را اندشده

  منابع

  یفارس) الف

 . مجدتهران:  ،1 چ ،5 ج ،يفری ک یدادرس نییآ ،)1384( محمود ،يآخوند  .١

 اي، دادستان وگو با محسنی اژه«گفت  )،26/4/1389(  ياخامنهی  العظماهللاتیآ  حضرت   آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  پایگاه اطالع رسانی .٢

دسترسی  »، 88ها در جریان اتفاقات سال کل کشور دربارة مسائل انتخابات ریاست جمهوري، حادثۀ کهریزك و عملکرد خودي

 . 01/05/1397، آخرین بازدید  www.farsi.khamenei.irدر: 

دسترسی ،  8511- 03312:  خبر  کدبهرامیان از احضارش به دادسراي کارکنان دولت خبر داد.»،  «  ،)7/11/1385(  سنایاي  خبرگزار .٣

 . 24/05/1397، آخرین بازدید www.isna.irدر: 

است.»،    )،30/10/1391(  سنایاي  خبرگزار .۴ نشده  ارسال  دادگاه  به  هنوز  بهشتی  ستار  مرگ    ، 91103017855  خبر  کد«پروندة 

 . 15/03/1397آخرین بازدید ، www.isna.ir دسترسی در: 

در: 8304- 10777  خبر  کد»،  کاظمی   زهرا  پرونده  علنی  دادگاه  دومین«  ،)27/4/1383(  سنایاي  خبرگزار .۵ دسترسی   ، 

www.isna.ir 04/05/1397، آخرین بازدید . 

: کمیسیون اصل    ،)7/8/1382(  سنایاي  خبرگزار .۶ نمیدانم.»،  را ص  90«سعید مرتضوي    ، دسترسی در:8208- 03069  خبر  کدالح 

www.isna.ir 04/03/1397، آخرین بازدید . 

 ی».کاظم زهرا خانم فوت  ۀمسئل به یدگیرس يبراي جمهوررئیس ةژیو تیئ ه گزارش« )،29/4/1382( سنا یاي خبرگزار .٧

  کد،  »یکاظم  زهرا  پروندة  مورد  دری  اسالمي  شورا  مجلس  نود  اصل  ونیسیکم  زارشگ  کامل  متن«  )،6/8/1382(  سنا یاي  خبرگزار .٨

 . 01/03/1397، آخرین بازدید www.isna.ir دسترسی در: ،  8208- 02264: خبر

بهشتی»،  ناگفته«  ،)6/10/1392(  سنایاي  خبرگزار .٩ ستار  مرگ  پروندة  از  در:  ،92100603204  خبر  کدهایی   دسترسی 

www.isna.ir 04/05/1397، آخرین بازدید . 
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هستیم.»،«  )،21/1/1386(  سنا یاي  خبرگزار  .١٠ دادستان  معاون  نظر  اعالم  منتظر  محمدي:  اکبر  خانوادة  مدافع   خبر   کد  وکیل 

 . 04/03/1397آخرین بازدید ، www.isna.ir: ، دسترسی در 8601- 06656

نیروهاي مسلح در مورد پروندة کهریزك»،  28/9/1388(  تابناكي  خبرگزار  .١١   ، 77905  خبر  کد)، «اطالعیۀ مهم سازمان قضایی 

 . 1397/ 16/4، آخرین بازدید www.tabnak.irدسترسی در: 

، www.tabnak.ir  دسترسی در:  ،13611  خبر  کد  ،».یعقوب مختومه شدپروندة زهرا بنی «  ،)20/4/1387(  تابناك ي  خبرگزار  .١٢

 . 16/4/1397 آخرین بازدید

»، دسترسی هییقضا ة قوي سخنگوي خبر نشست نیوهشتمچهل از میتسن ي خبرگزار گزارش)، «10/4/1392خبرگزاري تسنیم (  .١٣

 . 15/6/1397، آخرین بازدید  www.tasnimnews.comدر:

«استم1387/  6/8(  رانی ا  عصري  خبرگزار  .١۴ بنی )،  زهرا  دکتر  خانوادة  کشور  داد  این  در  فریادرسی  آیا  ایران:  مردم  از  یعقوب 

 . 10/06/1397آخرین بازدید  ،www.asriran.com، دسترسی در: 55199 خبر کدهست؟»، 

  اطالعی سخنگوي قوة قضاییه از تشکیل کمیتۀ ویژة رسیدگی به پروندة جانباز رجبی )، «اظهار بی17/9/1383(  مهر  ي خبرگزار  .١۵
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