
  

های اعدام»از اصطالح  المللعفو بینی ی استفادهتوضیحی درباره یادداشت 

 67  کشتار رابطه بادر « فراقضایی

های اعدام»از اصطالح  المللی سازمان عفو بیناستفاده خصوص ی توضیحات و اطالعات تکمیلی دراین یادداشت به منظور ارائه

جنایتی  - 67کشتار  اسرار به خون آغشته:با عنوان  – این سازمان در آن گزارش است: 2018در گزارش خود در دسامبر  «فراقضایی

در ایران به کار  1367زندانیان در سال  کشتاررا در توصیف « های فراقضاییاعدام»اصطالح  –علیه بشریت که همچنان ادامه دارد 

ی اطالق و نحوه 2«های فراقضاییاعدام»و  1«های شتابزدهاعدام»اصطالحات حقوقی  یبه اجمال درباره در این یادداشت برده است.

 ارزیابی کشتارهای سال گیرد کهدر ادامه، این نکته نیز مورد توجه قرار می. شودمیبحث  1367کشتارهای زندانیان در سال ها به آن

، انددر این کشتارها دست داشتهمسئوالن قضایی ایران که برای ، از جمله تبعات جزاییچه « های فراقضاییاعدام»به عنوان  1367

 خواهد داشت. 

 و باید به همراه آن گزارش مد نظر قرار گیرد. یستاین یادداشتِ توضیحی یک متن مستقل ن

 های فراقضاییبه عنوان اعدام 1367زندانیان در سال  هایارزیابی کشتار

الملل از ماهیت عفو بینمیالدی، تحولی در تحلیل حقوقی  2016از سال  های حقوقی گسترده،تحقیقات و تحلیل انجام به دنبال

ی بلکه به منزله« شتابزدههای اعدام»به عنوان  تنها را دیگر نه کشتارهارخ داده، و این سازمان آن  1367زندانیان در سال  کشتارهای

و تبعات  کیفری تعقیبشود، این تحول از منظر رار داده است. همچنان که در ادامه شرح داده میمد نظر ق نیز «های فراقضاییاعدام»

 1367 سالکشتارهای رود؛ در عین حال، هدف آن به چالش کشیدن و تشکیک در توصیف پیشینِ حائز اهمیت به شمار می جزایی

 نیست.« های شتابزدهاعدام»به عنوان 

ارائه کند، و بعضاً اختالف نظراتی « فراقضایی»و « هشتابزد»های ی اعداماریفی از دو مقولهوجود ندارد که تع المللیی بینهیچ معاهده

ها و سایر سازمان های غیردولتیدولتی، سازمانبین هایها توسط سازمانی کاربرد آنو نحوه مقوله تمایزگذاری بین این دو یزمینهدر 

 شود.دیده می

                                                           
1Summary executions 
2Extrajudicial executions  
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یا با  ،ی یک نفر که به امر یک حکومتکند از این قرار است: قتل عامدانهارائه می« اعدام فراقضایی»از  المللینتعریفی که عفو ب

شوند. با شان به اجرا گذاشته میهایی فراقضایی معموالً بدون تظاهر به قانونی بودناعدام 3شود.همدستی و یا با اطالع آن انجام می

شود که یک نفر به امر حکومت و به عالوه شامل مواردی می« اعدام فراقضایی»بر این باور است که اصطالح  المللعفو بیناین حال، 

و بنابراین چنان  ستقضایی ا التزاماتترین ترین و بنیادیاساسی شود که ناقضِ ای کشته میهای عجوالنه و خودسرانهبه اتکای روال

 ی یک دادرسی قضایی به شمار آورد.نتیجه توانی موجهی نمیاعدامی را به هیچ شیوه

های جاری در ه است که روالگیریِ خود ارائه دادی این نتیجهتوضیحات مشروحی درباره 2018در گزارش دسامبر  المللعفو بین

قضایی  ماتالتزایک از موازین دادرسی عادالنه یا با هیچ ندمنجر شد 1367در سال  گستردههای که به اعدام« های مرگهیأت»

 د یک روال قضایی واقعی در نظر گرفت.موجها را توان آناند که نمیو خودسرانه بوده مطابقت نداشته و چنان شتابزده

 :ندبه دادگاه نداشت یکنند، شباهتها یاد میاز آن« مرگ هایهیأت»هایی که بازماندگان با عنوان هیأت

 کردند.نمی قوانین و مقررات موجود عملدر چارچوب آنها  •

ت شناخته شده یبه رسم المللیبین عرفبه ارتکاب جرمی که در  زندانیانگناهی شان تشخیص گناهکاری یا بیهدف •

 باشد، نبود.

هایشان ممکن است به صدور حکم جواب اینکهو  چیست پرسندها میاز آن که سؤاالتی دلیلشد به زندانیان گفته نمی •

 اند.قرار گرفته« ی عفوکمیته»مرگ برایشان منجر شود. بعضی از زندانیان تحت این تصور اشتباه بودند که در برابر 

گاهی فقط وقتی از  هاآن اند؛دادند که به مرگ محکوم شدهشان اطالع نمیزندانیان تا مدت کوتاهی قبل از اعدامبه  •

ی خود را بنویسند. حتی در آن نامهشد تا وصیتها داده میشدند که کاغذ و قلمی به آناگزیر خود باخبر میسرنوشت ن

ی اعدام قرار ها را مقابل جوخهدانستند که چه موقع و چگونه کشته خواهند شد، تا این که آنزمان هم زندانیان نمی

 ختند.انداشان میدادند و یا طناب دار را به دور گردنمی

 ای وجود نداشت.امکان درخواست تجدید نظر و استیناف در هیچ مرحله  •

 ند.اهبود« فراقضایی»و هم « شتابزده»های انبوه ماهیتاً هم الملل بر این باور است که آن اعداماز این رو، عفو بین

های مستند و حقوقی خود، موضع این بر اساس یافته استفاده کرده تا« اعدام فراقضایی»در آن گزارش از اصطالح  المللعفو بین

به دنبال  1367سال  کشتارهاین که آ، ادعاهایی مبنی بر کند تربرجستهرا ها و مسئوالن ایرانی سازمان در رد ادعاهای کذب مقام

ی عادالنه همخوان محاکمهای برالمللی برگزاری جلسات محاکمه انجام شده و این محاکمات اگرچه ممکن است با بعضی از موازین بین

ی دادرسی و روال قضایی محسوب نبوده باشند )همچنان که بسیاری از محاکمات در سراسر دنیا چنین هستند(، با این حال به منزله

 شوند.می

                                                           
، قابل دسترس در:  1993 آوریل 7، های فراقضاییبخشی برای ممانعت از اعدام 14ی برنامهالملل، بینبرای اطالعات بیشتر، نگاه کنید به: عفو  3

en//1993/003/35uments/polhttps://www.amnesty.org/en/doc  

https://www.amnesty.org/en/documents/pol35/003/1993/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol35/003/1993/en/


به  هااعدام تک تک آنکه  قی خود را در این باره اعالم کندگیری حقوکه نتیجه ه استاهمیت داشت المللهمچنین، برای عفو بین

یافته به حمالت گسترده یا سازمان»بخشی از  هاآن فارغ از این که –د نشومحسوب می جرمالمللی، خودی خود، از منظر قوانین بین

الملل، همواره  نیمنابع حقوق بدر  است.« جنایت علیه بشریت»در نظر گرفته شوند که از جمله شرایط الزم برای اثبات « غیرنظامیان

 شده است.استفاده  د،یایبه شمار ب یالمللنیب تواند جرمیکه م اتیح حقخودسرانه موارد سلب  یبرا «ییاعدام فراقضا»از اصطالح 

 متهمان در جایگاه قدرت

آن عده از اعضای دستگاه  یمجرمانه مسئولیتِ نافیِ« های فراقضاییاعدام»به عنوان  1367زندانیان در سال  هایکشتارتوصیف 

مظان این اتهام  در آنان را اههیأتن آدر  این اشخاصند. به عکس، عضویت اهحضور داشت« مرگ هایهیأت»قضایی نیست که در 

 اند.مجرمانه داشتهکیفری تِ المللی مسئولیدهد که در جرایمِ بینقرار می

قانونی دادستانی در کشتار عامدانه و غیر در گزارش خود به شکل مشروح توضیح داده است که مسئوالن قضایی و المللعفو بین

اهلل خمینی دست کم یک فتوا از جانب روحاند؛ این کشتار در پی صدور مشارکت داشته 1367سیاسی در سال  مخالفان و دگراندیشان

نفره در هر استان، مرکب از مسئوالن قضایی و دادستانی و های سهکه به تشکیل کمیته )رهبر کشور در آن زمان( صورت گرفت

 اطالعاتی، حکم داده بود.

 ایههیأت»در زیر ها و مسئوالن دهند مقاممورد بررسی قرار داده است که نشان می آوری وجمع هایی راالملل شواهد و گزارشعفو بین

 اند: عضویت و مشارکت داشته« مرگ

 هیأت»که دادستان کل دزفول در استان خوزستان بود و مأمور شده بود که در  ، وزیر فعلی دادگستریعلیرضا آوایی •

 آن شهر مشارکت کند.« مرگ

به معاونت رئیس  1368شهر تهران حضور داشت، در سال « مرگ هیأت»، که به عنوان حاکم شرع در حسینعلی نیری •

در این مقام باقی ماند. نیری بعداً به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات رسید  1392دیوان عالی کشور رسید و تا شهریور 

 و در حال حاضر همین منصب را در اختیار دارد.

تا  1368شهر بود، از  در این« مرگ هیأت»و یکی از اعضای  1367، که معاون دادستان کل تهران در سال ابراهیم رئیسی •

دادستان کل کشور  و  1395تا  1393ی قضائیه، از معاون اول رئیس قوه 1393تا  1383دادستان کل تهران، از  1373

 است.رییس قوه قضاییه بوده  1397از اسفند 

 د و دردر این استان بو« مرگ هیأت»و از اعضای  1367، که حاکم شرع استان خوزستان در سال محمدحسین احمدی •

، رئیس تشکیالتی بود که 1380ی . او همچنین حدود یک دهه، در دههاست« مجلس خبرگان»حال حاضر عضو 

 مسئولیت انتخاب و انتصاب قضات در سرتاسر کشور را بر عهده دارد. 

تا  1392های در سالداشت و  در تهران را بر عهده« مرگ هیأت»، که نمایندگی وزارت اطالعات در مصطفی پورمحمدی •

 .وزیر دادگستری کشور بود 1396



و همچنین خواهان آن شده  شدههای فراقضایی طرفانه در مورد این اعدامتحقیقات جنایی مستقل و بی انجام خواهان المللعفو بین

های مدنی و بنا در خصوص دخالت آنان در این جرایم وجود دارد در دادگاه و قابل استناد است که تمام اشخاصی که شواهد مکفی

 مجازات یبدون توسل به صدور یا اجرا ها باید عادالنه ومللی مورد محاکمه قرار گیرند.  این محاکمهالهای مطابق با موازین بینبه روال

 برگزار شوند.  مرگ

 الملل، عفو بینشوددیده نمیاین جرایم در داخل کشور  عدالت در رابطه با قربانیانِاندازی برای تحقق با توجه به این که هیچ چشم

، امکان اقدام کند به کشف حقیقت های فراقضاییاز سازمان ملل درخواست کرده است تا با انجام تحقیق و تفحص در مورد این اعدام

 های قربانیان را ضمانت کند.بازماندگان و خانواده جبران خسارت ازو  فراهم آوردرا  مسئوالن جرایمتعقیب قضایی و مجازات 

   

 

 

 

  


