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 MDE13/4314/2021 : سهشنا           ۲0۲1وئن ژ 1۹ –  1400 خرداد ۲۹

 

 در ایران بحران مصونیت  از جیعف نمودی  ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی،
 

   ،لمللیاجرائم بین  خاطره  بیفری  حقیقات کت  حتگرفتن تقرار  به جای    ابراهیم رئیسی  کهاین  گفت  با انتشار یک بیانیه  زالملل امروسازمان عفو بین

.  است   در ایران  ختاریسامصونیت  بحران    گی بهسیددر رالمللی  بین  امعهج  رقصوجیع از  نمودی ف  ،ی قرار گرفته استهورجم  یاستر  در منصب

ی  عنوان رئیس جمهور بعد، ابراهیم رئیسی به1400داد  خر  ۲۹در تاریخ  و    صورت گرفت  1400خرداد    ۲۸انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ  

 اعالم شد.  ورکش

را   6۷تابستان  در    زندانیان  رتبط با کشتارمر  دابق و ادامهبشریت ساکه جنایات علیه  ،  1۳۹۷  ذرآ  خرمو  صلیفم  گزارش  در  المللعفو بین  سازمان

چندین  ،  1۳6۷  شهریور  وهای مرداد  ماه  در  که   ه استتهران نام برد گ«  مر  هیئتعنوان یکی از اعضای »  هبابراهیم رئیسی    مستند کرده است، از

اجساد    .فراقضایی اعدام کرد  ه طوربو  قرار داده  ناپدیدسازی قهری  تحت  ت  های اوین و گوهردش در زندان را  سیاسی    یشو دگراند  مخالفهزار  

 رئیسیکه ابراهیم    عالم کرده استاالملل  در نتیجه، سازمان عفو بین.  دندشدفن  نام و نشان  در گورهای جمعی بیفیانه  خمبه طور    عمدتا قربانیان

ا  بشریت، شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجهجنایات علیه    صوصدر خ  بایستیم   کیفری تحت تحقیقات    یافته،گسترده و سازمانبعاد  در 

 کنند. اعمال می قضایی جهانی را تیحاصل صال ی کهقرار بگیرد، از جمله توسط کشورهای المللیبا موازین و قوانین بین منطبق

  طه ابضبیبر دستگیری    ناظر  ،فوقه عنوان مقام ماب،  1۳۹۷فند  اس  ازیه  ئریاست قوه قضا  منصببر  تصدی    در دورانها، ابراهیم رئیسی  عالوه بر این

است. قوه قضائیه    بوده  ستم تحت    هبی و اتنیکی های مذاقلیت  حقوق بشر وان  ع، مدافانفخالو م  ن ادیشگراند،  جولمتمسا  نامعترضز  تن اهزاران  

طی    صدها مرد، زن و کودک  کشتارسئول  م  است که  کرده  اعطا  نیروهای امنیتیو    مسئوالن دولتیبه    لقطمهمچنین مصونیت    ،اوتحت ریاست  

غیرانسانی ،  رحمانهی بیهارفتارسایر  یا  اپدیدسازی قهری، شکنجه  نب  ارتکا  ترض وهزاران مع  دستگیری گستردهنیز    و  ۹۸اعتراضات سراسری آبان  

   اند.بوده هااز آنذیلی علیه صدها تن رو ت

حقوق بشر از طریق  رتقای  او    تفاظحده سازمان ملل برای  مجموعه اصول تجدیدنظر شوق بشر، از جمله  المللی حقبر اساس موازین و قوانین بین 

های قضایی،  بخشویژه آن دسته از آنان که در  اند، بهحقوق بشری بوده  شحفاموارد نقض  که شخصا مسئول    دولتی ، مقامات  مبارزه با مصونیت

که بر اساس شواهد و مدارک در ارتکاب جرائم    ر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. آن افرادیاند، دیگاطالعاتی و امنیتی نقش داشته

دادرسی از   رانود  طی شده و    اکمهمحاسناد معتبر کافی،  در صورت وجود    و  اند، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرندداشته  دستالمللی  بین

 . د دنگریق تعلشان بمناص

فاحش   قضرد نامو دیگرالمللی و بینجرائم   ب ارتکاکه به دالیل روشن مظنون به   افرادی به  حاکم بر ایران، ختاریسابا این حال، بحران مصونیت 

د. این وضعیت نه تنها تأثیری ویرانگر  یابن باالی قدرت دستمناصب است که از عدالت بگریزند و به جای آن، به  اجازه داده ، حقوق بشری هستند

المللی و نقض حقوق بین  جرایمب مکرر  ارتکا  زمینه  و  را از بین برده استقانون  ت  حاکمیهای آنان داشته است، بلکه همچنین  بر قربانیان و خانواده

 است.  فراهم کردهمند، بشر را در ایران به شکلی گسترده و نیز نظام

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/fa/
https://iran-shutdown.amnesty.org/fa/fa_homepage/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/fa/
https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
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زمینه  در    تاری خسابحران مصونیت    را برای برخورد بامشخصی    داماتقا  قبل  ها از مدت  ایستبیم بشر سازمان ملل  حقوق  ورای  کشورهای عضو ش

ط مرتب  اسنادشواهد و    تاشود  می  طرف و مستقلاز جمله شامل تأسیس یک مکانیسم بی  داماتاق. این  ددن کرذ میخاات  المللین م بیترین جرایجدی

قویت و تتحلیل    ،نگهداری  آوری،گردهای کیفری قابل استناد باشد،  دادرسیحوی که در  به ن  یافته در ایران راارتکاب    المللینیب  مترین جرایجدیبا  

 .  دسازفراهم   هدر آیند را مستقل و عادالنههای کیفری دادرسیین ترتیب زمینه و بد  نماید

 نقض حقوق بشر ارد موو  المللیجرائم بین

همدان و سپس  ابتدا دادستان  ،  1۳6۷تا    1۳60های  کرج شد. وی در فاصله سالاهیم رئیسی دادستان  سالگی، ابر  ۲0و در سن    1۳۵۹در سال  

 1۳۹۵تا  1۳۹۳قوه قضائیه، از  اول معاون 1۳۹۳تا  1۳۸۳دادستان تهران و از  ،1۳۷۳تا  1۳6۸. ابراهیم رئیسی از سال دشتهران  معاون دادستان

 تا کنون، رئیس قوه قضائیه بوده است. 1۳۹۷از سال  دادستان کل ایران و

 المللی بین  ئمجرانقض حقوق بشر و    لیدییک عامل کیه ایران  ئای که ابراهیم رئیسی این مناصب را بر عهده داشته است، قوه قضاطی چهار دهه

و سایر  ، ناپدیدسازی قهری، شکنجه  طهضاببیزداشت  دستگیری و باند  مانع نقض حقوق بشر  رد انوامورا  ها هزار تن  دهبه نحوی که  وده است  ب

ها نظیر شکنجه و سایر بدرفتاری  تصل ممنوعیاهای ناقض  های شدیدا غیرمنصفانه، مجازات، دادرسیذیلی، غیرانسانی و تررحمانهرفتارهای بی

 ست.  رار داده اق و شتابزده ضابطهبی  ،ضاییهای فراقو نیز اعدام و سنگسارعضو شالق، قطع 

کنند.  یه عمل میئها، تحت نظارت قوه قضا ها و بازجوییدستگیری   خیل دردقامات دادستانی  در ایران، نهادهای امنیتی و اطالعاتی و همچنین م

 شوند.مدیریت میکشور نیز توسط همین قوه   هایگاهبازداشتها و  زندان

 یفری از نظر کتوسط زیردستانش    یافته  رتکاباجرائم  برای    ، یدادستانی و قضای   شداربه عنوان یک مقام    را  ابراهیم رئیسیجود دارد که  ن ومکااین ا

که    چنان ،  دانستمسئول  از نظر کیفری    اعمال زیردستان خودتوان در مورد  را میمافوق    یک مقام ،  ی طبق قوانین بین الملل.  در نظر گرفت  مسئول

  ها آن مرتکبان  جنایات یا مجازات  یا توقف  در جلوگیری  با این حال  و    بوده باشدآگاه  ها  بایست از آن مییا    مطلع بوده  ارتکاب یافته  وی از جنایات

 . کرده باشد قصور

 گسترده  آمیز و سرکوبفرایند انتخاباتی تبعیض

،  سیاسی  ای از فعاالنآمیز است. طیف گستردهتبعیض  که ذاتا   است  ی فرایند انتخاباتییابی ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری، نتیجه دست

کنند، به خاطر عقاید سیاسی خود و  ای نظام جایگزین و سکوالر حمایت میمخالفت داشته و از گونهاز جمله تمامی افرادی که با حاکمیت دینی  

 . شوندمنع می  کاندیداتوری در انتخاباتاز »والیت فقیه«، توسط شورای نگهبان  صلا« واقعی یا مفروض به اصول جمهوری اسالمی و زاملتاعدم »

دولتی، از جمله ریاست جمهوری،   مناصب ، هم در قانون و هم در عمل، از امکان کاندید شدن برای بسیاری از  های مذهبی لیتاقزنان و اعضای  

 محروم هستند.

ظارت  کاندیداها و ن  تایید صالحیتاست که در کنار دیگر امور، وظیفه    (حقوقدان  6و  فقیه اسالمی    6)   عضو  1۲شورای نگهبان، نهادی متشکل از  

توسط مجلس و از میان فهرستی که توسط    آن  انحقوقدانو  توسط رهبر    این شورا  دارد. فقهای اسالمیبه عهده  بر تطابق قوانین با شریعت شیعی را  

ام  پس از انتصاب ابراهیم رئیسی در مق  حاضر در شورای نگهبانکنونی    حقوقدانسه تن از    شوند.رئیس قوه قضائیه تهیه شده است، تعیین می

 اند. تعیین شده 1۳۹۷ریاست قوه قضائیه در سال 

نفر توسط شورای نگهبان رد صالحیت   ۵۸۵بودند،    ثبت نام کرده  1400نفری که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در سال    ۵۹۲از میان  

 شدند.  
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آزادی بیان و آزادی تشکالت  باط مرتب شدید حقوق انسانیکه آکنده از نقض  گیرندت میبستری صورایندهای انتخاباتی ایران در افزون بر این، فر

از طریق اتهامات کیفری مبهم و بیش از حد گسترده  دائما  آمیز است. اظهار نظرات انتقادی نسبت به نظام جمهوری اسالمی،  و تجمعات مسالمت

تند و مقامات نیز آزادی مشارکت در فعالیت سیاسی را به شدت ای تحت سانسور هسهای رسانهشوند. شبکهانگاری می»امنیت ملی« جرممرتبط با  

خواهان استعفای   در آن  که   1۳۹۸خرداد    ۲1ای سرگشوده در تاریخ  تن از مخالفان سیاسی پس از امضای نامه  14کنند. برای نمونه،  سرکوب می

و    ند دستگیر شد  ضابطهبی، به نحو  شدنداساسی کشور  جمهوری اسالمی ایران، و همینطور اعمال تغییرات بنیادین در قانون    ای، رهبرعلی خامنه

 . شدند غیرمنصفانه روبرو تکمامحا ها قرار گرفتند و با تحت شکنجه و سایر بدرفتاری

ه با  رابط در مجازی فضای در «سالم بستری» ایجاد  هدف با   تخصصی گروهچندین کاراز ایجاد  دادستانی مقامات و   یس فتاپل، 1400رداد ماه در خ

  تشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخاباتانکه که تولید یا    ند هدید کردد و تدن داخابات خبر  نتا

 .  گرفتقرار خواهند   قضایی گردپیافراد مسئول تحت است و  جرم صادیقز ما «انتخابات سالمت خصوص در شائبه یجادا»ا ی

بیان،  تصریح کرده است که احترام به حقوق آزادی    است،  و سیاسی  مدنی  المللی حقوق بین  میثاق که ناظر بر    حقوق بشر سازمان ملل  کمیته

رأی و حق انتخاب   ، حقمشارکت در امور عمومی  حقاز    تمامی شهروندان  مؤثر  مندیبهره   ضروری برای  امری  آمیز، تشکالت و تجمعات مسالمت

 اند. ن شدهو سیاسی که ایران نیز عضو آن است، تضمی مدنی  المللی حقوق بین میثاق  ۲۵ماده  در باشد؛ این حقوق شدن می

 67تابستان درباره کشتار  اطالعات تکمیلی

، «دامه داردمچنان اهکه  علیه بشریت    جنایتی  -   6۷کشتار  ؛  هغشتن آبه خوخود با عنوان »اسرار    1۳۹۷در گزارش سال    المللسازمان عفو بین

 مرتکب  قضایی،  موازین  از  یک  هیچ   رعایت  بدون  1۳6۷  تابستان  در  سیاسی  دگراندیش  و  مخالف  هزاران  اعدام  با  ایران  مقامات  که  است  نتیجه گرفته

کاری پنهان  با  مقامات  که  ه استکرد  اعالم  سازمان  این  عالوه،  به.  شدند  آید،  شمار  به  بشریت  علیه  جنایت  که  نحوی  به  و  ابعاد  در  «قتل»  جرم

  سایر»  و   « شکنجه »  ،«آزار»  ،«قهری  ناپدیدسازی»  جرایم   ارتکاب  حال   در  همچنان  ، ها ن آنو محل دف  قربانیان  سرنوشتافته در مورد  یسازمان

   .آید می شمار به بشریت علیه جنایت که هستند نحوی به  و ابعاد  در  «غیرانسانی رفتارهای

 ایق، به حق  یابیرحمانه از دست های قهری، به طرزی بیناپدیدسازی  و  قضاییفراهای جمعی  نیان اعدامهای قربا بازماندگان و خانواده  ،ها برای دهه 

 اند. مواجه شده قیب قضایی تعو آزار و اذیت ، با دادخواهی های مرتبط باتالش خاطربه و  شدهمحروم   یجبرانقدامات ا عدالت و 

 

https://www.cyberpolice.ir/news/154917/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.cyberpolice.ir/news/154917/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.cyberpolice.ir/news/154917/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.qudsonline.ir/news/755109/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://www.qudsonline.ir/news/755109/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87
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