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باحث سياسي باملعهد الدولي للدراسات اإليرانيَّة

المحاكم الثورية في إيران:
الشرعية القانونية والتوظيف السياسي

د.معتصم صديق عبد اهلل

ة أطلقوا  عقب انتصار الثورة الفرنسية استحدث الثوار محاكم خاصَّ
م  وا مجموعة من التشريعات التي تجرِّ عليها ”المحاكم الثورية“، وسنُّ
وتعاقب كل من يقف في وجه الثورة أو َيُحول دون تحقيق أهدافها وتثبيت 
ثوراتها  للدفاع عن  الفرنسية  التجربة  بلدان عديدة  َقت  أركانها. طبَّ
وانقالباتها تحت أسماء عديدة، كمحاكم األمن أو المحاكم الثورية أو 
محاكم الطوارئ أو المحاكم اإلسالمية أو محكمة الشعب أو المحاكم 
االستثنائية أو المحاكم غير العادية، وسواها من التسميات التي تتوحد 
في هدفها، وذلك تمييًزا لها من المحاكم المتخصصة، التي ُيناط بها 

نة من المتهمين(١). النظر في بعض الجرائم أو محاكمة فئات معيَّ
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تشترك غالبية المحاكم الثورية في عدد من السمات، فهي تفتقر إلى المعايير األساسية 
لإلجـراءات القانونيـة التـي تـؤدِّي إلـى عدالـة المحاكمـات، وعـدم منـح المتهـم حـّق الدفاع 
عـن نفسـه أو توكيـل محـاٍم للدفـاع عنـه، كمـا أن المحاكمـات التـي تُجِريهـا تلـك المحاكـم 
ـل لوقائـع الجـرم  عبـارة عـن محاكمـات ناجـزة، أي سـريعة، ول يتوافـر فيهـا سـماع مفصَّ
والتهـام. وتهـدف المحاكـم الثوريـة مـن خـالل السـرعة فـي تنفيذ المحاكمـات إلى تحقيق 
ص مـن رمـوز الحكـم  هدفيـن، أولهمـا إرضـاء الشـعور الثـوري بالنتقـام، وثانيهمـا التخلـُّ
السـابق حتى ل يؤثِّروا في مسـيرة الثورة. معظم هذا النوع من المحاكمات ينتهي بإعدام 
َذت مئات  قـادة النِّظـام السـابق(٢)، وهـو مـا ينطبـق علـى المحاكـم الثوريـة اإليرانيَّة التـي نفَّ
مـن اإلعدامـات بحـق مسـؤولين سـابقين فـي نظـام الشـاه معظمهـم مـن كبـار المسـؤولين 

وضبـاط وجنـود الجيش والسـتخبارات.
تَُعـّد نوًعـا مـن القضـاء  بيـن فقهـاء القانـون شـبه إجمـاع علـى أن المحاكـم المتخصصـة
العاّم، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصاتها والقواعد القانونية 
ر تأسيسـها، فضـاًل عـن توافـر كل الشـروط التـي تنطبـق فـي القضـاء  ـة التـي تبـرِّ الخاصَّ
ـلْطة القضائيَّة(٣). العـاّم، ومنهـا أن يكـون الدسـتور قـد نـّص علـى أنها ضمن تشـكيالت السُّ

ـة، لكنها  علـى سـبيل المثـال محكمـة الطفـل، وهـي فـي األسـاس فرع مـن المحاكم العامَّ
ة  متخصصة في جرائم األطفال. لكن على العكس من ذلك فإن المحاكم الجنائية الخاصَّ
ـة التـي تمتلـك صالحية البَّت  كالمحاكـم الثوريـة اإليرانيَّـة ل تقـع فـي دائـرة المحاكـم العامَّ
د أنهـا ضمن اختصاصات  فـي كل الجرائـم التـي لـم ينـّص عليهـا القانـون صراحًة ولم يحدِّ
ـة مـع المحاكـم المتخصصـة فـي النظـر  ـة(٤). وتشـترك المحاكـم الخاصَّ المحاكـم الخاصَّ
ـة مـن المتهمين، ولكن تختلـف عنها في أنها  فـي بعـض الجرائـم أو فـي محاكمـة فئـة خاصَّ

تة(٥). محاكـم مؤقَّ
سـتحاول هـذه الدراسـة، تقديـم إجابـة عـن مجموعـة مـن األسـئلة التـي تـدور حـول 
األسـباب الحقيقيـة لتأسـيس المحاكـم الثوريـة، وماهيـة وشـرعية هـذه المحاكـم (فـي ظّل 
عـدم ذكرهـا فـي الدسـتور اإليرانـّي)، فضـاًل عـن طبيعـة الصالحيـات الواسـعة الممنوحـة 
لهـا، وأشـهر وأبـرز المحاكمـات واإلعدامـات التـي نفذتهـا منـذ تأسيسـها فـي ١٩٧٩ حتـى 

٢٠١٧، وطبيعـة النتقـادات الموجهـة إليهـا.
لَـت مـن أداة لمحاكمـة المسـؤولين فـي نظـام  تفتـرض الدراسـة أن هـذه المحاكـم تَحوَّ
الشـاه الذيـن ارتكبـوا جرائـم (قبـل وفـي أثنـاء ثـورة ١٩٧٩)، إضافـة إلـى محاكمـة كل مـن 
د األمـن القومـي اإليرانـّي، إلـى أداة لضمـان بقـاء النِّظـام اإليرانـّي والقضـاء علـى  يهـدِّ
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معارضيـه والرافضيـن لتوجهاتـه. وتبنـي الدراسـة هـذه الفرضيـة انطالًقـا مـن إصـرار 
النِّظـام اإليرانـيّ علـى اسـتمرار هـذه المحاكـم علـى الرغـم مـن تأكيـد ”مجلـس الثـورة 
سـه الخمينـي قبـل أيـام مـن انتصـار الثـورة فـي ١٩٧٩، أن المحاكـم  اإلسـالمية“ الـذي أسَّ

تـة وليسـت محاكـم دائمـة. الثوريـة محاكـم اسـتثنائية ومؤقَّ

أوًال: المحاكم الثورية: النشأة والبنية واالختصاصات
ة من دولة إلى أخرى، فمثاًل الدسـتور  تختلـف نشـأة وبنيـة واختصاصـات المحاكـم الخاصَّ
ة ٧٦ تشـكيل هـذا النـوع مـن المحاكـم، ودول أخـرى  اليابانـي منـع منًعـا قاطًعـا فـي المـادَّ
كالصيـن وضعـت هـذا النـوع مـن المحاكـم جـزًءا مـن صالحيـات الحكومـة، لكـن معظـم 
ا  دول العالَـم مثـل فرنسـا يشـترط أن يُذكـر هـذا النـوع مـن المحاكـم فـي دسـتور البـالد، أمَّ
الدسـتور اإليرانـّي فلـم يتطـرق إلـى المحاكـم الثوريـة واختصاصاتها(٦). ويمكن اسـتعراض 
نشـأة وبنيـة واختصاصـات المحاكـم الثوريـة فـي إيـران وموقعهـا مـن الدسـتور مـن خـالل 

تنـاول العناصـر التاليـة:

١- النشأة والبنية
سـها النِّظـام اإليرانـّي فـي  تُعتبـر ”محاكـم الثـورة اإلسـالمية“ إحـدى المحاكـم التـي أسَّ
فبرايـر ١٩٧٩، أي بعـد أيـام مـن انتصـار الثـورة وبتوجيـه مباشـر مـن مؤّسـس النِّظـام ”آية 
اهلل الخمينـي“ بهـدف محاكمـة المسـؤولين السـابقين فـي عهـد الشـاه الـذي أطاحـت بـه 
الثـورة اإليرانيَّـة، فضـاًل عـن محاكمـة كل مـن شـارك فـي نهـب ثـروات البـالد وأسـهم فـي 
تدميـر اقتصادهـا وكل مـن ثبـت تورُّطـه فـي قتـل المواطنيـن وفـي شـّن هجمـات مسـلَّحة 
فـي أثنـاء الثـورة، إضافـة إلـى محاكمـة كل مـن يقيـم عالقـات مـع أي جهـات أجنبيـة ضـّد 

المصالـح الوطنيـة.
َوَكَل الخمينـي إلـى رجـل الديـن صـادق خلخالـي، الـذي ُعـرف بـ“القاضـي األحمـر“ أو 
ار الثـورة“ بسـبب كثـرة أحـكام اإلعـدام التـي أصدرهـا بحـّق المناهضيـن للنظـام،  ”جـزَّ

ـَة تشـكيل هـذه المحاكـم، وعيَّنـه رئيًسـا لهـا. مهمَّ
نّص قانون تشـكيل المحكمة الذي اعتمده ”المجلس الثوري“ في مطلع أبريل ١٩٧٩، 
علـى حـّل هـذه المحكمـة بعـد النتهـاء مـن المهـاّم المسـندة إليهـا، لكنهـا أصبحـت محاكـم 
ـلْطة القضائيَّـة، بعـد أن أصـدر المجلـس األعلـى للقضـاء  دائمـة وجـزًءا ل يتجـزأ مـن السُّ
قانـون حـدود اختيـارات وصالحيـات المحاكـم الثوريـة والنيابـات التابعـة لها فـي ١٩٨٣(٧).

مـن حيـث التنظيـم، فـإن المحاكـم الثوريـة تتمتـع بصالحيـات ذاتيـة وليـس بهـا هيئـة 
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ـة، بـل تضـّم كل محكمـة قاضًيـا واحـًدا فقـط  قضـاة كمـا هـو الحـال فـي المحاكـم العامَّ
يحكـم فـي كل القضايـا التـي ترفـع إليـه(٨)، وذلـك رغـم خطـورة وحساسـية التهـم التـي قـد 
تصـل فيهـا األحـكام إلـى حـّد اإلعـدام، كمـا أن األدلـة التـي تُسـتخدم ضـّد المتهميـن فـي 
المحاكـم الثوريـة ل يُكشـف عنهـا، أمـا أحكامهـا فهـي نهائيـة ول يجوز السـتئناف عليها(٩)
لكـن يحـق لرئيـس المحكمـة العليـا أو المدعـي العـام نقـض األحـكام الصـادرة مـن قضـاة  
المحاكـم الثوريـة إذا كانـت هـذه األحـكام منافيـة للشـرع والقانـون أو إذا كان القاضـي 
ـل، أمـا أحـكام اإلعـدام الصـادرة مـن محكمـة الثـورة حـول  الـذي أصـدر الحكـم غيـر مؤهَّ
رات فتكـون أحكاًمـا نهائيـة وُملِزمـة إذا وافـق عليهـا رئيـس المحكمـة العليـا  جرائـم المخـدِّ

عـي العـاّم للدولـة(١٠). أو المدَّ
ـة التـي يمكن تشـكليها في كل المدن، فـإن المحاكم الثورية توجد  خالًفـا للمحاكـم العامَّ
ـلْطة القضائيَّة أنها  فقـط فـي مراكـز المحافظـات، إضافـة إلى بعـض المدن التي ترى السُّ
ـة لتشـكيل هـذا النـوع مـن المحاكـم. وقـد يكـون موقـع ومسـرح الجريمـة فـي منطقـة  مهمَّ
بعيـدة عـن عاصمـة المحافظـة التـي تتبعهـا، وفـي هـذه الحالـة يجـب إرسـال المتهـم إلـى 

أقـرب محكمة للثـورة(١١).

٢- اإلشكالية الدستورية
نشـأت المحاكـم الثوريـة خـارج إطـار الدسـتور اإليرانـّي ثـم صـارت لهـا صالحيـات تفـوق 
صالحيـات كل المحاكـم األخـرى، وتحولـت مـن أداة لمحاكمـة المسـؤولين في نظام الشـاه 
الذيـن اتُّهمـوا بارتـكاب جرائـم قبـل وفـي أثنـاء ثورة ١٩٧٩، إلـى أداة لمحاكمة كل من يهّدد 

األمـن القومـي وكل مـن يعـارض النِّظـام اإليرانـّي وتوجهاته.
ـع صالحياتهـا، عـدًدا مـن األسـئلة،  أفـرز عـدم إلغائهـا مـن المنظومـة القضائيَّـة، وتوسُّ
مـن قبيـل: مـا فلسـفة اسـتمرار هـذه المحاكـم إلـى يومنـا هـذا؟ ومـا دام النِّظـام اإليرانـّي 
ـلْطة القضائيَّة، فلماذا لم تُذَكر في الدسـتور؟ وهل  يـرى أنهـا محاكـم قانونيـة أُلِحَقـت بالسُّ

تقتضـي مشـروعية هـذه المحاكـم أن ينـّص عليهـا الدسـتور؟
سـه الخمينـي قبـل أيـام من انتصـار الثورة  أطلـق ”مجلـس الثـورة اإلسـالمية“ الـذي أسَّ
الجرائـم  للنظـر فـي  الثوريـة اسـم ”المحاكـم السـتثنائية  المحاكـم  فـي ١٩٧٩(١٢) علـى 
السـتثنائية  المحاكـم  تشـكيل  قانـون  مـن  ة ١٦  المـادَّ للثـورة“،  المناهضـة  والممارسـات 
ـة للمحاكـم الثوريـة والنيابـات التابعـة لهـا الـذي  ة الثالثـة مـن قانـون القواعـد العامَّ والمـادَّ
تـة ل دائمـة.  ُصـّدق عليـه فـي ١٩٨٩ تحدثتـا صراحـًة عـن أن المحاكـم الثوريـة محاكـم مؤقَّ
تـة أي غمـوض حتـى عـام ١٩٨٣، وفـي هذا  لـم يُكـن فـي كـون المحاكـم الثوريـة محاكـم مؤقَّ
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ة التابعة، حيث لم يَُشـْر  العـام أُصـِدَرت لئحـة صالحيـات المحاكـم الثورية والنيابات العامَّ
تـة للمحاكـم الثوريـة، لكـن الالئحـة اعتبـرت هـذه المحاكـم  إلـى الطبيعـة الدائمـة أو المؤقَّ

جـزًءا مـن المحاكـم القضائيَّـة(١٣).
تـة حتـى صـدور قانـون ١٩٩٤ المعـروف  ظلّـت المحاكـم الثوريـة محاكـَم اسـتثنائية ومؤقَّ
ة والثورية(١٤)، وبموجب هذا القانون ُعّدل الهيكل التنظيمي  بقانون تشكيل المحاكم العامَّ
ـلْطة القضائيَّـة، كمـا ُحـّدَدت اختصاصـات  لهـذه المحاكـم لتكـون جـزًءا مـن منظومـة السُّ
ـة بالنظـر فـي جميـع الدعاوى إل مـا يدخل في دائرة اختصاصات المحاكم  المحاكـم العامَّ

الثورية.
النِّظـام  نيـة  الثوريـة، أظهـر  المحاكـم  الـذي طـرأ علـى عمـل  التنظيـم والتقنيـن  هـذا 
اإليرانـيّ إبقـاء هـذه المحاكـم لحراسـة الثـورة وحمايـة رجالهـا والحفـاظ علـى مبادئهـا 
وقيمهـا(١٥)، ومـا يؤّكـد هـذه الفرضيـة اعتقـاد قـادة النِّظـام أن الثـورة مسـتمرة وأن النِّظـام 
ل يـزال يتعـرض لمخاطـر كثيـرة، وهـذا يفسـر أن المحاكـم الثورية دائمـة الصالحية وأنها 

سـتبقى مـا بقـي النِّظـام(١٦).

٣- االختصاصات والصالحيات
ـع نطاق  عِقَب النتهاء من مرحلة محاكمة ومالحقة المسـؤولين السـابقين في نظام الشـاه تََوسَّ

اختصاص وصالحيات المحاكم الثورية لتشـمل الجرائم التالية:
أ- اإلساءة إلى مؤّسس النِّظام اإليرانّي روح اهلل الخميني، والمرشد علي خامنئي.

ب- التآمر ضّد النِّظام اإليرانّي أو تنفيذ عمل مسلَّح واغتيال المسؤولين.
س ضّد النِّظام. ج- التجسُّ

رات. د- جميع الجرائم المتعلقة بتهريب وتجارة المخدِّ
دة لألمن الداخلي والخارجي والحرابة واإلفساد في األرض. ه- جميع الجرائم المهدِّ

األمـوال  كل  بمصـادرة  ة  المـادَّ هـذه  الدسـتور(١٧):تطالب  مـن  ة ٤٩  المـادَّ فـي  جـاء  مـا  كل  و- 
ح غيـر المشـروع، مثـل الربا والغصب والرشـوة والختالس والسـرقة والقمار  الناتجـة عـن التربـُّ
والسـتفادة غيـر المشـروعة مـن األمـوال والممتلـكات الموقوفـة والمعامـالت الحكوميـة وبيـع 
أراضـي الموتـى، وتشـغيل وإدارة مراكـز الفسـاد، وسـائر الطـرق غيـر المشـروعة. وتنـّص هـذه 
ة علـى ضـرورة إعـادة هـذه األمـوال إلـى أصحابها الشـرعيين، وإذا كان أصحابها مجهولي  المـادَّ

ـة(١٨). الُهِويَّـة تُعَطـى للخزينـة العامَّ
باإلضافة إلى القضايا المذكورة أعاله، فإن المحاكم الثورية تفصل في مسائل أخرى مثل:
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١- بعـض الجرائـم التـي يُشـترط أن مرتكبهـا مـن المفسـدين فـي األرض أو أن الجـرم 
ة ٥٢٦ مـن قانـون  المرتَكـب يقـع تحـت دائـرة الحرابـة. هـذه الجرائـم جـاءت فـي المـادَّ
المسـتندات  تزويـر  أو  واألجنبيـة  المحليـة  العمـالت  تزويـر  مثـل  اإلسـالمية،  العقوبـات 
والوثائـق المصرفيـة بهـدف ضـرب األمـن النقـدي أو السياسـي أو الجتماعـي للبـالد.

ـة، لكـن إذا ثبـت أنها من  ٢- نـوع آخـر مـن الجرائـم يُعتبـر مـن اختصـاص المحاكـم العامَّ
”جرائـم الحرابـة“ مثـل محاولـة اغتيـال مرشـد النِّظـام اإليرانـّي ورؤسـاء القـوى الثـالث 
(التنفيذيـة والتشـريعية والقضائيَّـة) إضافـة إلـى كبـار مراجع التقليد الشـيعة، فسـتقع في 

دائـرة اختصاصـات المحاكـم الثورية.
المحاكـم  إلـى اختصاصـات  آَخـر  العليـا أضافـت جرًمـا  للمحكمـة  ـة  العامَّ الهيئـة   -٣
ليـاًل  المنـازل  إلـى  بالسـالح  جيـن  المدجَّ اللصـوص  مـن  مجموعـة  دخـول  هـو  الثوريـة، 

المواطنيـن(١٩). أمـوال  لسـرقة  والتهديـد  العنـف  واسـتخدام 
٤- تَناُزع الصالحيات وتَداُخل الختصاصات

د  عوامـل متعـددة تـؤدِّي إلـى تداخـل اختصاصـات وصالحيات المحاكم، لعـل أهمها تَعدُّ
ة  المحاكـم وانتـزاع صالحيـات بعضهـا ومنحهـا لمحاكم أخرى، أو انتشـار المحاكم الخاصَّ
التي غالًبا ما تُمنح صالحياٍت واسعة. هذا الوضع ينطبق على المحاكم الثورية اإليرانيَّة 
التـي توسـعت صالحياتهـا مـن محاكـم اسـتثنائية لمحاكمـة المسـؤولين فـي نظـام الشـاه، 
ا  إلـى محاكـم لمحاكمـة المعارضيـن السياسـيين وكل مـن يهّدد األمن القومـي اإليرانّي، ممَّ
ى إلـى تداخـل صالحياتهـا واختصاصاتهـا مـع عـدد مـن المحاكم األخـرى مثل محكمتَي  أدَّ

الطفل ورجـال الدين.
أ- محكمة رجال الدين

مـة لعملهـا فضـاًل عـن النيابـات التابعـة لهـا فـي  ُصـّدق علـى القواعـد والقوانيـن المنظَّ
َصـت لحفـظ شـأن ومكانـة رجـال الديـن، إضافـًة إلـى معاقبـة رجـال الديـن  ١٩٩٠، وُخصِّ
ـة تلـك المتعلقـة بمعارضـة النِّظـام، ومنـذ  الذيـن يُتَهمـون بارتـكاب بعـض الجرائـم، بخاصَّ
َدت ٢٠٠٠ منهـم مـن  تأسيسـها أعدمـت هـذه المحاكـم أكثـر مـن ٦٠٠ رجـل ديـن وجـرَّ
رتبهـم الدينيـة وأصـدرت أحكاًمـا مختلفـة أخـرى علـى نحو ٤٠٠٠ رجل ديـن، كما صادرت 
الشـيعة مثـل حسـين منتظـري  التقليـد  كبـار مراجـع  ألَّفهـا  التـي  الكتـب  وحظـرت نشـر 

وصالحـي نجـف آبـادي وأذري قمـي(٢٠).
هـذه المحكمـة -كالمحاكـم الثوريـة- لـم ينـّص عليهـا الدسـتور اإليرانـّي، لكـن بالرجـوع 
إلـى اختصاصاتهـا وصالحياتهـا يتضـح أن بعـض الصالحيات الممنوحة لها تقع في دائرة 
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اختصاصـات المحاكـم الثوريـة. علـى سـبيل المثـال هذا السـؤال الذي دائًما مـا يتبادر إلى 
أذهـان كثيريـن: إذا ارتكـب أحـد رجـال الديـن واحـدة مـن الجرائـم المنصـوص عليهـا فـي 
ـة والثوريـة الصـادر فـي عـام ١٩٩٤ التـي تتعلـق  ة ٥ مـن قانـون إنشـاء المحاكـم العامَّ المـادَّ
بالجرائـم التـي تبـّت فيهـا المحاكـم الثوريـة، فمـا الجهـة التـي سـتحاكمه؟ محكمـة رجـال 

الديـن أم المحاكـم الثوريـة؟

فمـن ناحيـٍة يحـّق لمحكمـة رجـال الديـن أن تحاكـم رجـال الدين الذين يُتََّهمـون بارتكاب 
تكـون ضمـن اختصاصـات  الجرائـم قـد  الجرائـم، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن هـذه  بعـض 

المحاكـم الثوريـة.

لكـن يبـدو أن جميـع الجرائـم التـي يرتكبهـا رجـال الديـن، وحتـى الجرائـم التـي تدخـل 
ـة برجـال  فـي اختصـاص المحكمـة الثوريـة، فسـوف يُفَصـل فيهـا فـي المحكمـة الخاصَّ
ة في ظـّل النِّظام  الديـن، ومـا دام المتَهـم أحـد رجـال الديـن الذيـن يتمتعـون بقدسـية خاصَّ

، فإنـه لـن يُسـَمح للمحاكـم الثوريـة بمحاكمتـه(٢١). اإليرانـيّ

ب- محاكم األطفال

ة ٣٠٤ مـن قانـون اإلجـراءات الجنائيـة المصادق عليـه في ٢٠١٣ تؤّكد أن محكمة  المـادَّ
األطفـال يحـّق لهـا الفصـل فـي كل الجرائـم التـي يرتكبهـا َمن هم دون سـن الثامنة عشـرة، 
ة ٣٠٣ مـن قانـون اإلجـراءات الجنائيـة تقـول إن المحاكـم  ومـن ناحيـة أخـرى فـإن المـادَّ
د  تهـدِّ التـي  الجرائـم  فـي  الالزمـة  األحـكام  المسـؤولة عـن إصـدار  الجهـة  الثوريـة هـي 
األمـن الداخلـي والخارجـي، مثـل الحرابـة، واإلفسـاد فـي األرض، والتآمـر ضـّد البـالد، 
واسـتخدام األسـلحة، وإتـالف وإحـراق الممتلـكات بهـدف مواجهـة النِّظـام، واإلسـاءة إلـى 
ـس النِّظـام اإليرانـّي روح اهلل الخمينـي والمرشـد األعلـى، فضـاًل عـن كل  كل مـن مؤسِّ
رات وتهريـب األسـلحة. وبالرجـوع إلـى المادتيـن ٣٠٣ و٣٠٤ الجرائـم المتعلقـة بالمخـدِّ
يُطـرح السـؤال التالـي: إذا ارتكـب أحـد األطفـال جرًمـا يهـّدد األمـن القومـي للبـالد، ففـي 

أي محكمـة سـيُحاَكم؟ محكمـة األطفـال أم المحكمـة الثوريـة(٢٢)؟
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ثانًيا: دور المحاكم الثورية في إيران
لعبـت المحاكـم الثوريـة دوًرا بـارًزا فـي إيـران منـذ الثـورة إلـى اليـوم، ويمكـن معرفـة هـذا 

الـدور مـن خـالل اسـتعراض مـا تَولَّتـه مـن محاكمـات علـى النحـو التالـي:

١. إعدام وتعقب رموز نظام الشاه
اإليرانـّي  المشـهد  علـى  الثوريـة  المحاكـم  سـيطرت   ،١٩٧٩ فـي  الثـورة  انتصـار  عقـب 
سـات الثوريـة مثـل الحـرس  وانتشـرت فـي المناطـق كافـة، إذ تولَّـت بالتعـاون مـع المؤسَّ
ـة مطاردة واعتقال ومحاكمة المسـؤولين في النِّظام السـابق  الثـوري واللجـان الثوريـة، مهمَّ
َذت  مثـل كبـار قـادة الجيـش وجهاز السـافاك ورجال الدولة والصحافييـن وغيرهم(٢٣)، ونفَّ
مئات اإلعدامات بحّق مسـؤولين سـابقين في نظام الشـاه معظمهم من كبار المسـؤولين، 
منهـم رئيـس الـوزراء األسـبق أميـر عبـاس هويـدا فـي أبريـل ١٩٧٩ بتهـم متعـددة، منهـا 
ـس لصالـح الـدول  اإلفسـاد فـي األرض وخيانـة الشـعب والمشـاركة المباشـرة فـي التجسُّ
الغربيـة(٢٤)، إضافـة إلـى كبـار جنـرالت الجيـش اإليرانـّي فـي عهد الشـاه بتهمة المشـاركة 
فـي قتـل وقمـع المواطنيـن الذيـن شـاركوا فـي التظاهـرات المؤيـدة للثـورة، وهـم اللـواء 
مهـدي رحيمـي، القائـد العسـكري األسـبق للعاصمـة طهـران، والجنرال رضـا ناجي القائد 
العسـكري لمدينة أصفهان، والجنرال منوتشـهر خسـرو داد قائد القوات الجوية، والفريق 
نعمـة اهلل نصيـري القائـد السـابق لجهـاز األمـن والسـتخبارات اإليرانـّي (السـافاك)(٢٥).

وبعـد شـهر واحـد فقـط مـن انتصـار الثورة، بلغ عدد الجنـرالت الذين أُعِدموا أكثر من 
٣٠ جنـراًل، وبشـكل ُمجَمـل بلـغ عـدد األشـخاص الذيـن عوقبـوا خـالل العـام األول للثورة، 
عبـر اإلعـدام، أو الجبـار علـى التقاعـد، أو الهـروب إلـى خـارج البـالد، أكثـر مـن عشـرة 

آلف شـخص(٢٦).
أما المجموع الكلي لإلعدامات التي أمر رئيس المحاكم صادق خلخالي بتنفيذها في 
َذت  الفتـرة مـن فبرايـر ١٩٧٩ حتـى نوفمبـر مـن نفـس العـام، فقـد بلـغ نحو ٥٥٠ حالـة، ونُفِّ

هـذه اإلعدامـات دون أن يُمنـح المتهمـون الحـقَّ في تعييـن محامين للدفاع عنهم(٢٧).
كذلـك أصـدرت محكمـة الثـورة أحكاًما غيابية تقضي بإعدام الشـاه محمد رضا بهلوي 
نـوا مـن  وعـدد مـن وزرائـه وكبـار قـادة جهـاز األمـن والسـتخبارات (السـافاك) الذيـن تَمكَّ

الهـرب إلـى خارج البـالد(٢٨).

٢- إعدامات شيراز
فـي الثالـث مـن يوليـو ١٩٧٩ أصـدر صـادق خلخالـي حكًمـا فـي مدينـة شـيراز بإعـدام ١٤
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رات وعـدد مـن المتهميـن بارتـكاب جرائـم ضـّد المواطنيـن  بـي المخـدِّ شـخًصا مـن مهرِّ
خـالل فتـرة الشـاه وفـي أثنـاء الثـورة. كان عددهـم ٢٤ شـخًصا، وُحكـم علـى ١٦ منهـم 
باإلعـدام، لكنـه خّفـف أحـكام اثنيـن منهـم بالسـجن المؤبـد. عـدد مـن الذيـن أُعِدُمـوا كان 
ومن بين  قـد ُحكـم عليهـم بالسـجن، والبعـض اآلخـر كان علـى اعتـاب خروجه من السـجن،
الُْمعَدميـن امـرأة اعتُِقلَـت فـي نفـس يـوم المحاكمـات ولـم يُكن لها ملف فـي المحكمة، لكن 

خلخالـي أصـدر حكًمـا باعتقالهـا، وخـالل سـاعة واحـدة ُحكـم عليهـا باإلعـدام(٢٩).

٣. إعدامات كردستان
بعـد انتصـار الثـورة وسـقوط حكـم الشـاه فـي ١٩٧٩، اجتاحـت المناطـق التـي تقطنهـا 
العرقيـة فـي مناطـق كردسـتان واألحـواز وسيسـتان وبلوشسـتان، سلسـلة مـن  األقلِّيَّـات 
ة للمطالبـة بالسـتقالل أو الحكـم الذاتـي، نذكـر منهـا علـى سـبيل المثال  الثـورات المضـادَّ

انتفاضتـي كردسـتان واألحـواز.
عقـب الثـورة مباشـرًة طالـب قـادة عـدد من األحـزاب الكردية مثل الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني بزعامـة عبـد الرحمـن قاسـملو والحـزب اليسـاري الكـردي (كوملـه)، بحكـم 
ذاتـي لألكـراد فـي إيـران، لكـن قـادة النِّظـام الجديـد رفضـوا هـذا الطلـب بشـدة. هـذا 
الرفـض دفـع األكـراد إلـى السـيطرة علـى معسـكرات الجيـش اإليرانـّي فـي مدينـة مهابـاد، 
كمـا شـهدت سـنندج اشـتباكات عنيفـة مـع الجيـش سـقط خاللهـا مئـات بين قتيـل وجريح.
الحـرس  الحكوميـة حتـى حوصـرت قـوات  والقـوات  بيـن األكـراد  المعـارك  اسـتمرت 
الثـوري والقـوات الحكوميـة فـي منطقـة بـاوه، األمـر الـذي اغضب الخمينـي فأصدر فتوى 
ضـّد األكـراد أمـر فيهـا القـوات الحكوميـة بالتحـرُّك نحـو بـاوه بكامـل عتادهـا إلنهـاء مـا 

سـماه ”مؤامـرة األكـراد“(٣٠).
بعـد إنهـاء التمـرد فـي بـاوه تمكنـت القوات الحكومية المدعومـة من الحرس الثوري من 
بسـط سـيطرتها علـى مهابـاد وبقيـة المناطـق الكرديـة. عقـب ذلـك سـافر رئيـس المحاكـم 
الثوريـة صـادق خلخالـي إلـى بـاوه للتحقيـق فـي األحـداث التـي شـِهَدتها هـذه المنطقـة، 
ثـم بـدأ فـي تنفيـذ سلسـلة مـن العتقـالت فـي مختلـف المناطـق الكرديـة ضـّد المتهميـن 
المتعاطفيـن معهـم، وخـالل فتـرة وجيـزة أصـدر خلخالـي  أو  بالمشـاركة فـي األحـداث 

أحكاًمـا سـريعة بإعـدام عشـرات ممـن شـاركوا فـي األحـداث.

٤. إعدامات األحواز
مـات واألحـزاب األحوازيـة التـي تنـادي بالحكـم الذاتـي إلـى مـا قبـل  تعـود نشـأة المنظَّ
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ا خـالل فتـرة الشـاه رضـا بهلـوي  مـات تنشـط سـّرً الثـورة اإليرانيَّـة، وكانـت هـذه المنظَّ
مـات  ثـم ابنـه محمـد رضـا بهلـوي، وبعـد انتصـار الثـورة فـي ١٩٧٩، طالبـت هـذه المنظَّ
بحكـم ذاتـي فـي منطقـة األحـواز ذات األغلبيـة العربيـة. لكـن ”المجلـس الثـوري“ أصـدر 
قـراًرا أمـر بموجبـه بحـّل جميـع التنظيمـات واألحـزاب العربيـة، وبعـد وقـوع اشـتباكات 
بيـن أفـراد الحـرس الثـوري وجماعـات عربيـة مسـلَّحة فـي مناطـق األحـواز أمـر المجلـس 
الثوري بتجريد هذه الجماعات المسـلَّحة من السـالح، لكن الجماعات المسـلَّحة رفضت 
ى إلـى اشـتباكات داميـة بينهـا وبيـن قـوات الحـرس الثـوري فـي  تسـليم أسـلحتها، ممـا أدَّ
١٩ مايـو ١٩٧٩ الـذي ُعـرف بـ“األربعـاء األسـود“، راح ضحيتهـا مئـات مـن أبنـاء األحـواز، 
قّدتهـا بعـض المصـادر بنحـو ٧٠٠ شـخص(٣١) مـن خـالل اإلعدامـات الجماعيـة في مدينة 
المحمـرة، بعـد تكليـف خلخالـي والجنـرال أحمـد مدني قمع تلك الثورة الشـعبية المطالبة 
بالتحرير، وبعد نحو ٣ أشـهر من تلك الحادثة شـهد ملعب مدينة الخفاجية إعدام قرابة 
٣٠٠ شـخص مـن عناصـر جيـش تحريـر األحـواز وبعـض شـيوخ القبائـل العربيـة الذيـن 

كانـوا يدعمـون الثـوار المطالبيـن بالحكـم الذاتـي(٣٢).

٥- إعدامات المعارضين في ١٩٨٨
في بداية الثمانينيات من القرن الماضي واجه النِّظام اإليرانّي معارضة شديدة ومقاومة 
مسـلَّحة مـن مجاهـدي خلـق والتنظيمـات اليسـارية المناهضة للنظام، لكـن رّد النِّظام جاء 
مـة مجاهدي خلق  قوّيًـا إذ اعتقـل آلًفـا وأودعهـم السـجون. وفـي صيـف ١٩٨١ دخلـت منظَّ
فـي مواجهـات مسـلَّحة مـع قـوات الشـرطة وأنصـار النِّظـام واتهمـت بتنفيـذ عديـد مـن 
التفجيـرات بمـا فـي ذلـك تفجيـر مقـر حـزب الجمهوريـة اإلسـالمية المعـروف بانفجارات 
”هفـت تيـر“، أي السـابع مـن شـهر تيـر ١٣٦٠، الـذي يصادف الثامن والعشـرين من شـهر 
يونيـو ١٩٨١، الـذي ُقتـل فيـه ٧٢ شـخًصا كانـوا مـن كبـار قـادة ومسـؤولي النِّظـام، منهـم 

رئيـس القضـاء محمد بهشـتي(٣٣).
السـابع  فـي  أي  اإلسـالمية،  الجمهوريـة  مقـّر حـزب  اسـتهداف  مـن  واحـد  يـوم  قبـل 
والعشـرين مـن يونيـو ١٩٨١، تَعـرَّض علـي خامنئـي لمحاولـة اغتيـال بعـد انفجـار قنبلة في 
أثنـاء خطبـة لـه بمسـجد أبـو ذر بالعاصمـة طهـران، ونتيجة لهذا النفجـار أُصيَب خامنئي 
الـذي كان حينهـا ممّثـل الخمينـي فـي المجلـس األعلـى للدفـاع الوطنـي، بإصابـات خطيرة 
تسـببت فـي إصابـة يـده اليمنـى بالشـلل(٣٤). وُوّجَهـت أصابـع التهـام إلـى جماعـة الفرقـان 

بتنفيـذ النفجـار(٣٥).
اسـتمرت الغتيالت التي اسـتهدفت كبار المسـؤولين، وبعد نحو شـهرين من تفجيرات 
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شـهر ”تيـر“، وقـع تفجيـر آخـر فـي مكتـب رئيـس الوزراء أسـفر عـن مقتـل الرئيس محمد 
مـة مجاهـدي  علـي رجائـي ورئيـس الـوزراء محمـد جـواد باهنـر، واتهـم أحـد أعضـاء منظَّ

خلـق، وهـو مسـعود كشـميري، بتنفيـذ العملية(٣٦).
وجـاء رّد فعـل النِّظـام اإليرانـّي بعد هـذه التفجيرات والغتيالت عنيًفا، إذ تَعرَّض كثير 
مـن أعضـاء مجاهـدي خلـق وغيرهـم مـن الجماعـات اليسـارية لسلسـلة مـن العتقـالت 

والمحاكمات.
مـة مجاهـدي خلـق فـي معارضتهـا للنظـام اإليرانـّي، بعـد حظـر نشـاطها  اسـتمرت منظَّ
فـي إيـران وهـروب قادتهـا وآلف مـن عناصرهـا إلـى العـراق، ومـن هنـاك شـّنت قـوات 
مجاهـدي خلـق هجوًمـا مسـلًَّحا علـى الحـدود الشـمالية والغربيـة والجنوبيـة إليـران، فـي 
عمليـة ُعرفـت باسـم فجـر الخالديـن (فـروغ جاويـدان)، اسـتولت خاللـه علـى منطقتيـن 
مة مجاهدي  حدوديتيـن، إل أن قـوات النِّظـام اإليرانـّي تمكنـت مـن وقـف زحف قـوات منظَّ
مـة مجاهـدي خلـق  خلـق، واعتقلـت أعـداًدا كبيـرة منهـم. وبعـد انتشـار خبـر اسـتيالء منظَّ
علـى بعـض المناطـق الحدوديـة، نّظـم بعـض األطـراف المؤيـدة لمجاهـدي خلـق عصياًنـا 
ودخلـت فـي مواجهـات مـع القـوات الحكوميـة أّدت إلـى مقتـل عـدد منهـم فيمـا اعتُقـل 

آخـرون(٣٧).
ية جـاء فيهـا: ”إن المنافقيـن (مجاهدي  بعـد انتهـاء العمليـة أصـدر الخمينـي فتـوى سـرِّ
خلـق) خونـة ول يؤمنـون باإلسـالم أبـًدا، وكل مـا يطرحونه نابع من المكر والنفاق، وبإقرار 
مـة  ون عـن اإلسـالم. ونظـًرا إلـى َشـّن هـذه المنظَّ واعتـراف سـادتهم قادتهـم فإنهـم مرتـدُّ
حرًبـا عسـكرية ضـّد النِّظـام فـي الحـدود الشـمالية والغربيـة والجنوبيـة للبـالد، إضافـة 
ـس علـى إيـران ولصلتهـم مـع دول  إلـى تعاونهـم مـع حـزب البعـث وصـدام حسـين والتجسُّ
مـة الذيـن يقبعـون فـي السـجون ول يزالـون  السـتكبار، فـإن جميـع أعضـاء هـذه المنظَّ
ون علـى مبادئهـم فإنهـم (محاربـون) ويجـب إعدامهـم، ويتـم إقـرار ذلـك فـي طهـران  يصـرُّ
عـي العـاّم مرتضـى إشـراقي  بأكثريـة آراء السـادة قاضـي الشـرع حسـين علـي نيـري والمدَّ
إضافـة إلـى ممثـل مـن وزارة األمـن (واألحـوط أن يكـون بيـن المسـؤولين إجمـاع مـن إقـرار 
األحـكام)، وهكـذا بالنسـبة إلـى سـجون المحافظات يؤخذ الـرأي في هذا الخصوص عبر 
عـي عـاّم طهران وممثـل وزارة األمن. إن الحزم  أكثريـة أصـوات السـادة قاضـي الشـرع ومدَّ
اإلسـالمي حيال أعداء اهلل من المسـائل التي ل مجال للتردُّد فيها. أتمنى أن تنالوا رضا 
اهلل عبـر إظهـار (بغضكـم وغضبكـم الثـوري) ضـّد أعـداء اإلسـالم، وعلـى السـادة الذيـن 
ـاِر)،  اَء َعلَـى الُْكفَّ يتولـون المسـؤولية أن ل يتـرددوا فـي تنفيـذ األحـكام وأن يكونـوا (أَِشـدَّ
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ألن التـردُّد فـي تنفيـذ المسـائل القضائيَّـة المتعلقـة (باإلسـالم الثـوري) هـو تجاُهـل لدماء 
الشـهداء الذكيـة“(٣٨).

لَت غطـاًء قانونّيًـا وأضفت بُعًدا شـرعّيًا إلعدام السـجناء السياسـيين،  هـذه الفتـوى شـكَّ
وفـور صـدور الفتـوى بـدأت اللجنـة المعروفـة بـ“لجنـة المـوت“ فـي تشـكيل لجـان لتنفيـذ 

المحاكمـات واإلعدامـات فـي سـجون طهـران وبقيـة المحافظات.
اسـتهلّت لجنـة المـوت اإلعدامـات عملهـا فـي التاسـع عشـر مـن شـهر يوليـو ١٩٨٨، 
واسـتمرت لمـدة خمسـة أشـهر أُعـِدَم خاللهـا آلف السـجناء السياسـيين فـي جميع أنحاء 
إيـران، وكان أغلـب مـن أُعِدُمـوا فـي هـذه اإلعدامـات مـن المنتميـن إلـى حركـة مجاهـدي 
خلـق التـي صنَّفهـا النِّظـام اإليرانـّي ضمـن الحـركات اإلرهابيـة بعـد اتهامهـم بتنفيـذ عـدد 
مـن الغتيـالت والتخطيـط ألخـرى، كمـا أُعـِدَم عـدد مـن عناصـر الحـركات األخـرى مثـل 

”فدائيـون“ وحـزب ”تـوده“ الشـيوعي.
مة العفو الدولية أسـماء أكثر من ٤٤٨٢ سـجيًنا اختفوا خالل تلك الفترة،  لَت منظَّ سـجَّ
فيمـا ل يـزال العـدد الدقيـق للمحكـوم عليهـم باإلعـدام محـل خـالف(٣٩)، لكـّن المعارضـة 

اإليرانيَّـة ظلّـت تتحـدث عـن أن الذيـن تمـت تصفيتهـم أكثـر بكثيـر من هـذا العدد.
مـة مجاهـدي خلـق كتاًبـا يضـّم أسـماء ٢٠ ألًفـا ممـن  وفـي عـام ١٩٩٩ أصـدرت منظَّ
أُعِدُمـوا فـي ١٩٨٨(٤٠). وبعـد تسـريب تصريحـات المرجـع الشـيعي حسـين علـي منتظـري 

فـي ٢٠١٦، تـم الكشـف عـن أن الذيـن تـم إعدامهـم كانـوا نحـو ٣٠ ألـف شـخص(٤١).
ا دفـع  وبلـغ حجـم اإلعدامـات التـي ل تـزال انعكاسـاتها مسـتمرة إلـى يومنـا هـذا حـّدً
المرجـع الدينـي وخليفـة الخمينـي آنـذاك لمنصـب المرشـد حسـين علـي منتظـري، إلـى 
إرسـال رسـالة إلـى الخمينـي انتقـد فيهـا اإلعدامـات وطريقـة تنفيذهـا. وقـد أطاحت هذه 
الرسـالة بحسـين علـي منتظـري وبقـي فـي منزلـه رهـن اإلقامـة الجبرية حتـى تاريخ وفاته 

فـي ديسـمبر ٢٠٠٩.
وفـي عـام ٢٠١٦ اتخـذت قضيـة إعدامـات ١٩٨٨ أبعـاًدا جديـدة فـي إيـران عندما نشـر 
نجـل حسـين منتظـري (أحمـد) تسـجياًل صوتّيًـا لوالـده يعـود إلـى لقائـه أعضـاء لجنـة 
اللقـاء حسـين  لَها الخمينـي لمحاكمـة المعارضيـن السياسـيين، وضـّم  التـي شـكَّ المـوت 
علـي نيـري الـذي كان يشـغل آنـذاك منصـب حاكـم الشـرع فـي سـجن أويـن، إضافـة إلـى 
عـي عـاّم إيـران فـي تلـك الفتـرة مرتضـى إشـراقي ونائبـه إبراهيـم رئيسـي وممثل وزارة  مدَّ
د لحًقـا عـدًدا مـن الحقائـب  األمـن فـي سـجن أويـن مصطفـى بورمحمـدي (الـذي تَقلَـّ
الوزاريـة، كان آخرهـا وزارة العـدل فـي حكومـة حسـن روحانـي األولـى)، ووصـف منتظـري 
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َذتهـا هـذه اللجنة بأنها أفظع جريمة فـي تاريخ النِّظام  فـي هـذا اللقـاء اإلعدامـات التـي نفَّ
ر أعضـاء هـذه اللجنـة مـن أن التاريـخ سـوف يسـجل أسـماءهم فـي قائمـة  ، وحـذَّ اإليرانـيّ

المجرميـن(٤٢).
هـذا التسـجيل الـذي كشـف عـن زوايـا جديـدة مـن إعدامـات السـجناء السياسـيين فـي 
عـام ١٩٨٨، أثـار جـدًل واسـًعا فـي األوسـاط اإليرانيَّـة، إلـى درجـة أن وزارة السـتخبارات 

ضغطـت علـى مكتـب منتظـري لحـذف الملـّف مـن الموقـع(٤٣).
كذلـك حكمـت محكمـة رجـال الديـن علـى نجـل منتظـري (أحمـد) بالسـجن ٦ سـنوات 
”بتهمـة التآمـر علـى األمـن القومـي، والعمـل علـى إضعاف الثـورة، والدفاع عـن المنافقين 
(مجاهـدي خلـق)، والتحريـض ضـّد النِّظـام، ونشـر الوثائـق السـرية، لكـن القضـاء أفـرج 
عنـه بعـد قبـول وسـاطة أحـد كبـار مراجع الديـن في إيران وموافقة المرشـد علي خامنئي 
د األمن القومي  ـي مـن أحمـد منتظري بعدم القيام بأي ممارسـات تهدِّ ـد خطِّ وبموجـب تعهُّ

للبالد“(٤٤).

ي لمحاكمات أحداث الثورة الخضراء في ٢٠٠٩ ٦- التصدِّ
أثـار إعـالن فـوز محمـود أحمـدي نجـاد بوليـة رئاسـية ثانيـة فـي انتخابـات يونيـو ٢٠٠٩، 
جـدًل كبيـًرا فـي السـاحة اإليرانيَّـة بعـد أن اتُّهـم النِّظـام اإليرانـّي بتزويـر تلـك النتخابـات 
ـح المدعوم بقوة  لصالـح أحمـدي نجـاد. وجـاء إعـالن فـوز نجاد بعد جولة إعادة مع المرشَّ
مـن التيَّـار اإلصالحـي ميـر حسـين موسـوي الـذي رفـض النتائـج واتهـم النِّظـام بالتالعـب 
فـي نتائـج النتخابـات. تلـت هـذه التهامـات احتجاجـات حاشـدة فـي عـدد مـن المـدن 
الكبـرى مثـل طهـران وأصفهـان وشـيراز تنديـًدا بنتائـج النتخابـات. قـوات األمـن والحرس 
ـَذت حملة اعتقالت واسـعة ضّد  الثـوري والباسـيج واجهـت هـذه الحتجاجـات بالقـوة، ونفَّ
مئـات اإلصالحييـن والصحفييـن، ووجهـت إليهـم تَُهًمـا عديـدة مثـل التعـاون مـع القـوى 
الغربيـة وأعـداء الثـورة والتخطيـط لـ“ثـورة ُمخَمليَّـة“ ضّد النِّظام اإليرانّي، وسـقط خالل 

هـذه المواجهـات عـدد مـن القتلـى والجرحـى.
مـن  سلسـلة  الثوريـة  المحاكـم  أجـرت   ٢٠٠٩ وسـبتمبر  أغسـطس  شـهري  خـالل 
المحاكمـات السـتعراضية المتلفـزة ألكثـر مـن ٢٥٠ متَهًمـا مـن المتظاهريـن والصحفييـن 
البارزيـن والمدافعيـن عـن حقـوق اإلنسـان وعـدد مـن السياسـيين اإلصالحييـن(٤٥)، وبُثَّـت 
مقاطـع مـن هـذه المحاكمـات فـي القنـاة التليفزيونيـة الرسـميَّة، مـع التركيـز خـالل هـذا 
َدت مناصـب  تَقلَـّ التـي سـبق أن  البـارزة  البـّث علـى عـدد مـن الشـخصيات اإلصالحيـة 
مـة مجاهـدي  اسـة فـي النِّظـام اإليرانـّي، مثـل بهـزاد نبـوي العضـو البـارز فـي منظَّ حسَّ
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الثـورة اإلسـالمية الـذي شـغل منصـب وزيـر الصناعـات الثقيلـة فـي حكومـة ميـر حسـين 
موسـوي(٤٦)، إضافـًة إلـى رمضـان عبـد اهلل المتحـدث باسـم حكومـة محمـد خاتمـي زاده، 
ومحمـد علـي أبطحـي الـذي كان نائًبـا للرئيـس األسـبق محمـد خاتمـي وعضـو المجلـس 
ـر اإلصالحـي والعضـو فـي  المركـزي لرابطـة رجـال الديـن المناضليـن، إضافـًة إلـى المنظِّ
جبهـة المشـاركة اإلصالحيـة سـعيد حجاريـان، ورئيـس لجنـة األمـن القومـي والسياسـة 
الخارجيـة فـي البرلمـان اإليرانـّي فـي دورتـه السادسـة محسـن ميـر دامـادي، والعضويـن 
البارزيـن فـي جبهـة المشـاركة اإلصالحيـة محسـن صفائـي فراهانـي ومصطفى تـاج زاده، 
فضـاًل عـن اإلصالحييـن البارزيـن فيـض اهلل عـرب سـرخي ومحمد عطريان فر ومحسـن 

أميـن زاده(٤٧).
لكـن المحاكمـات الحقيقيـة كانـت سـّرية وتمـت خلـف أبـواب المحاكـم الثوريـة المغلقة، 
حيـث صـدرت أحـكام مغلَّظـة بالسـجن فـي حـّق معظـم المتهميـن، تراوحـت بيـن ٤ و٥ و٦
سـنوات، كمـا صـدرت أحـكام أخـرى تقضـي بحرمـان معظـم المتهميـن مـن مزاولـة أي 
أمـا حـالت اإلعدام فقد  نشـاط حزبـي وإعالمـي لفتـرات متفاوتـة بيـن ٥ و١٠ سـنوات(٤٨).
أُعـِدَم ٩ سـجناء سياسـيين فـي الفتـرة بيـن نوفمبـر ٢٠٠٩ ومايـو ٢٠١٠، فيمـا تُوّفـي ٤
معتقلين بعد تعرُّضهم للتعذيب في مركز كهريزك لحتجاز السـجناء السياسـيين(٤٩)، لكن 
ـْلطة القضائيَّـة أكـدت أن عـدًدا مـن حـالت اإلعـدام التـي نُّفـَذت فـي تلـك الفتـرة لـم  السُّ
يُكـن متعلًقـا باألحـداث التـي أعقبـت النتخابـات الرئاسـية المثيـرة للجـدل فـي ٢٠٠٩(٥٠).
شـهدت هـذه المحاكمـات اعترافـات مثيـرة لعـدد مـن المتهميـن، كان أهمهـا اعترافـات 
محمـد أبطحـي نائـب الرئيـس األسـبق محمـد خاتمـي، التي جـاء فيهـا أن ”موضوع تزوير 
األمـن  زعزعـة  إلـى  ت  أدَّ والحتجاجـات  الشـارع،  إلثـارة  كذبـة  د  مجـرَّ كان  النتخابـات 
، واتهـم رفسـنجاني بالسـعي لتصفيـة حسـاباته مـع محمـود أحمـدي  والسـتقرار اإليرانـيّ
ـًحا للتيَّـار  نجـاد، كمـا انتقـد محمـد خاتمـي لختيـاره ميـر حسـين موسـوي ليكـون مرشَّ
اإلصالحـي فـي تلـك النتخابـات“(٥١)، لكـن محمـد خاتمـي رّد هـذه العترافـات واعتبرها 

غيـر قانونيـة ووصـف المحاكمـات بالمسـرحية(٥٢).
ههـا الحقوقيـون اإليرانيُّـون إلـى هـذه المحاكمـات، تركـزت فـي  انتقـادات متعـددة وجَّ
عـدم إطـالع المحاميـن الموكليـن للدفـاع عـن المتهميـن علـى التحقيقـات، إضافـة إلـى 
والعـرف  للقانـون  مخالًفـا  أمـًرا  يَُعـّد  الـذي  السـجناء  مالبـس  ارتـداء  المتهميـن  إلـزام 
هيئـة  وجـود  عـدم  عـن  السياسـيين، فضـاًل  السـجناء  محاكمـة  فـي  المتبَعيـن  الدوليَّيـن 
محلفيـن، وعـدم دعـوة الصحفييـن وأُسـر المتهميـن، علـى الرغـم مـن اإلعـالن عـن أن 
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علنيـة(٥٣). سـتكون  المحاكمـات 

٧- إعدامات ٢٠١٠-٢٠١٧
مـة حقـوق اإلنسـان اإليرانيَّـة فـإن المحاكـم الثوريـة مسـؤولة عـن  َوْفًقـا إلحصـاءات منظَّ
أغلـب حـالت اإلعـدام التـي شـِهَدتها إيـران مـن ٢٠١٠ إلـى ٢٠١٦، وأظهـر آخـر تقريـر 
إعـدام مـن مجمـوع  ـَذت ٣٢١٠ حـالت  نفَّ الثوريـة  المحاكـم  أن  مـة  المنظَّ أعّدتـه  شـامل 
ـَذت في الفترة بين ٢٠١٠ ل ٦٨٪ مـن مجمـوع اإلعدامـات التـي نُفِّ ٤٧٤١ إعداًمـا، أي بمعـدَّ
َذتهـا المحاكـم الثوريـة إلـى  و٢٠١٦(٥٤). وفـي عـام ٢٠١٧ وصلـت حـالت اإلعـدام التـي نفَّ
ل ٤٩٪ مـن المجمـوع الكلـي لعـام ٢٠١٧، وهـي المـرة  ٢٥٤ مـن مجمـوع ٥١٧، أي بمعـدَّ

الوحيـدة التـي شـهدت فيهـا إعدامـات المحاكـم الثوريـة تراُجًعـا وإن كان طفيًفـا(٥٥).
الجـدول التالـي يوضـح أن حـالت اإلعـدام التـي نفذتهـا المحاكـم الثوريـة خـالل الفتـرة 
َذتهـا بقيـة المحاكـم الجنائيـة(٥٦). مـن ٢٠١٠ حتـى ٢٠١٧ أكثـر مـن اإلعدامـات التـي نفَّ

إعدامات احملاكم اجلنائيةإعدامات احملاكم الثوريةالسنة

۲۰۱۰۳۴۶۱۱۰

۲۰۱۱۵۲۰۱۵۶

۲۰۱۲۴۷۴۱۰۶

۲۰۱۳۳۶۴۳۲۳

۲۰۱۴۳۹۷۳۵۶

۲۰۱۵۶۷۹۲۹۰

۲۰۱۶۳۴۰۱۹۰

۲۰۱۷۲۵۴۲۶۳

مـة العفـو الدوليـة ٢٠١٧-٢٠١٨ حول إيـران، أن جميع المحاكمات  وجـاء فـي تقريـر منظَّ
التـي تتـّم فـي المحاكـم الثوريـة بمـا فـي ذلـك تلـك التـي تُفِضـي إلـى اإلعـدام، ل تـزال 
غيـر منصفـة وتفتقـر إلـى اآلليـات المسـتقلة التـي تضمـن عدالـة المسـاءلة داخـل هـذه 
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مـة أن بواعـث القلـق حول طريقة عمل قضـاة المحاكم الثورية  ـدت المنظَّ المحاكـم، كمـا أكَّ
ل تـزال موجـودة، ألن هـؤلء القضـاة يفتقـرون إلـى المؤهـالت القانونيـة، ويعيَّنون في هذه 
المحاكـم علـى أسـاس انتماءاتهـم السياسـية ومواقفهـم المؤيِّدة للنظـام اإليرانّي ولألجهزة 
مـة أن المحاكمـات التـي  القمعيـة مثـل جهـاز السـتخبارات، كمـا جـاء فـي تقريـر المنظَّ

تُجِريهـا المحاكـم الثوريـة ل تـزال مختَصـرة للغايـة وتحتفـظ بطبيعتهـا السـرية(٥٧).
التـي  الثوريـة دوًرا كبيـًرا فـي إخمـاد عـدد مـن الحتجاجـات  كذلـك لعبـت المحاكـم 
شِهَدها مختلف المدن اإليرانيَّة خالل األشهر القليلة الماضية، كان آخرها الحتجاجات 
التـي نُّظَمـت فـي أكثـر مـن ٧٠ مدينـة إيرانيَّـة فـي نهايـة ديسـمبر ٢٠١٧ واسـتمرت حتـى 
منتصـف ينايـر ٢٠١٨، عندمـا هـّدد رئيـس المحكمـة الثوريـة بطهـران موسـى غضنفـر 

آبـادي المحتجيـن بتقديمهـم للمحاكمـات وإعدامهـم(٥٨).

هة إلى المحاكم الثورية ثالًثا: االنتقادات الموجَّ
ة إليها لمحاكمة مسـؤولي  المؤيدون للمحاكم الثورية يبررون تأسيسـها بالحاجة الملحَّ
النِّظـام السـابق وأعـداء الثـورة الذيـن ارتكبـوا جرائـم ضـّد المواطنيـن والمسـؤولين، فيمـا 
يـرى آخـرون أن تثبيـت أركان النِّظـام اإليرانـّي عقـب انتصـار الثـورة كان يتطلـب التعامـل 
بطريقـة سـريعة وحاسـمة وحازمـة مـع أعـداء الثـورة، وأن هـذا األسـلوب فـي التعامـل مـا 
كان ليتـّم إل عبـر إضفـاء الطابـع القانونـي علـى المحاكمـات، أي عبـر تأسـيس محاكـم 
ر مجلـس  ـة قـرَّ قضائيَّـة، ولصعوبـة اإلسـراع فـي محاكمـة المتهميـن فـي المحاكـم العامَّ
ًتـا فـي ذلـك الوقـت، تشـكيل محاكـم  ـة تشـريع القوانيـن مؤقَّ الثـورة الـذي ُوِكلَـت إليـه مهمَّ
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ـة لمحاكمـة المسـؤولين فـي نظـام الشـاه و"أعـداء الثـورة"(٥٩). خاصَّ
َهـت انتقـادات شـديدة إلـى المحاكـم الثورية ركزت على ممارسـات هذه  فـي المقابـل ُوجِّ
المحاكـم والقوانيـن التـي تحكمهـا، فضاًل عن عدم ذكرها في الدسـتور وأسـباب اسـتمرار 

تـة. هذه النتقادات نوردهـا فيما يلي: عملهـا حتـى اآلن رغـم أنهـا محاكـم مؤقَّ
١- يـرى البعـض أن األزمـات التـي كانـت تواجـه البـالد خـالل السـنوات األولـى مـن عمـر 
الثـورة قـد انتهـت، وِمـن ثَـمَّ لـم تبـَق أي ضـرورة لسـتمرار هـذه المحاكـم، كمـا أن هـذه 
المحاكـم تتعـارض مـع القوانيـن الدوليـة، وأن الحـل الوحيـد هـو تخصيـص ُشـَعب داخـل 

ـة لهـذا النـوع مـن للجرائـم التـي تتعلـق باألمـن القومـي(٦٠). المحاكـم العامَّ
٢- الغـرض مـن العدالـة القضائيَّـة هـو أن ينظـر القاضـي فـي مختلـف القضايـا بقلـب 
وذهـن خالييـن مـن الخلفيـات الدينيـة والسياسـية، وبعيـًدا عـن معتقداتـه الشـخصيَّة، كمـا 
أن مراعـاة نزاهـة واسـتقاللية القاضـي تقتضـي عـدم السـماح ألّي جهـة أخـرى بالتدخـل 
ـة.  فـي عمليـة اعتقـال واسـتجواب المتهميـن والحتفـاظ بهـم فـي مراكـز اعتقـال خاصَّ
لكـن إحـدى النقـاط البـارزة فـي جميـع األحـكام الصـادرة مـن هـذه المحكمة هـي أن وزارة 
السـتخبارات واألمـن هـي الجهـة التـي ترفـع الشـكاوى والدعـاوى، وهـي التـي تقبض على 

المتهـم وتسـلمه للمحكمـة.
فـي طريقـة احتجـاز  ـل  التدخُّ عـي  للمدَّ يحـّق  الجنائيـة، ل  لقانـون اإلجـراءات  وَوْفًقـا 
المتهـم أو اسـتجوابه أو التحقيـق معـه، كمـا يُمنـع القضاة من عقـد لقاءات واجتماعات مع 

عـي خلـف قاعـات المحكمـة المغلقـة فـي حـال عـدم حضـور المدعـى عليـه. المدَّ
ولوحظ أنه خالل الفترة التي تكون فيها القضية مفتوحة، سواء خالل فترة المالحقة 
القضائيَّـة أو مرحلـة التحقيـق وإصـدار الحكـم، فـإن وزارة السـتخبارات تعقـد اجتماعات 
ـة وسـرية مـع المحققيـن والقضـاة ول تسـمح ألي شـخص بالدخـول إلـى المحاكـم  خاصَّ
الثوريـة وحتـى المحاميـن الموكليـن للدفـاع عـن المدعـى عليهـم، يُمنعـون جميًعا من دخول 

هـذه المحاكـم فـي أثنـاء وجـود عناصر وزارة السـتخبارات(٦١). وخالل السـنوات
سـات  المؤسَّ ـل  لتدخُّ عديـدة  انتقـادات  اإلنسـان  حقـوق  مـات  منظَّ َهـت  وجَّ الماضيـة 
األمنيـة فـي عمـل المحاكـم الثوريـة وتأثيـر الدوافع السياسـية على األحـكام الصادرة بحّق 

المتهميـن(٦٢).
٣- ومـن النتقـادات الموجهـة إلـى هذه المحاكم أن القضاة يسـتغلون السـلطات الممنوحة 
ة  لهـم إلصـدار أحـكام جائـرة فـي حـق الصحفييـن والسياسـيين، علـى الرغـم مـن أن المـادَّ
١٦٨ من الدستور تنّص على ضرورة أن تكون ”األحكام الصادرة حول الجرائم السياسية 
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والصحفيـة علنيـة وبوجـود هيئـة محلفيـن، وتحديـد وتعييـن وتعريـف هـذه الجرائـم طبًقـا 
للمعايير اإلسـالمية“(٦٣).

٤- مـن أهـم النتقـادات التـي وجههـا الحقوقيـون اإليرانيُّـون إلـى المحاكـم الثوريـة أن هذه 
المحاكـم تفتقـر إلـى المعاييـر الدوليـة للمحاكـم، وطالبـوا بضـّم الصالحيـات الممنوحـة 
ـة. ويـرون أنـه مـن الناحيـة العمليـة فـإن المحاكـم الثوريـة لـم تُعـد  لهـا إلـى المحاكـم العامَّ
ـة والسـتثنائية ألنهـا فـي الوضـع الحالـي أحـد فـروع المحاكـم  جـزًءا مـن المحاكـم الخاصَّ

الجنائيـة ومتخصصـة فـي بعـض الجرائـم(٦٤).
٥- كذلـك يعيـب منتقـدو المحاكـم الثوريـة عليهـا افتقارها إلى الشـفافية مقارنة بالمحاكم 

ـة، وطغيـان السـرية علـى المحاكمات التي تُجِريها بحـق المتَهمين(٦٥). العامَّ
ـة وأن قضـاة هـذه  ٦- ذهـب مراقبـون آخـرون إلـى أنهـا أقـل تنظيًمـا مـن المحاكـم العامَّ
ًدا ول يمكـن التنبُّـؤ باألحـكام التـي يُصِدُرونهـا، وأن نقـص األدلة هو ما  المحاكـم أكثـر تشـدُّ

ا(٦٦). يدعـو إلـى إجـراء المحاكمـات سـّرً
هـت إلـى المحاكـم الثوريـة تتمثـل فـي إصـدار المحاكمـات خـالل  ٧- انتقـادات أخـرى ُوجِّ
وقـت ل يتجـاوز دقائـق معـدودة، واحتجـاز المتهميـن لفتـرات طويلـة، ومنـع المتهميـن مـن 
تعييـن محاميـن للدفـاع عنهـم، وتنفيـذ اإلعدامات الجماعية، وقمـع الحتجاجات والقبض 

علـى النشـطاء السياسـيين(٦٧).
النِّظـام  تـة فـي ١٩٧٩ لمحاكمـة المسـؤولين فـي  أُنِشـئَت هـذه المحاكـم بصـورة مؤقَّ  -٨
ـة التـي أدَّت إلى تأسيسـها فإنها ليسـت  السـابق، وعلـى الرغـم مـن انتهـاء الظـروف الخاصَّ
فقـط لـم تُلـَغ، بـل توسـعت فـي سـلطاتها ووظائفهـا. هـذا الوضـع عـرَّض النِّظـام اإليرانـّي 
لنتقـادات شـديدة، فطالـب البعـض بإلغائهـا، واعتبرها البعض اآلخر أنشـئت لتسـتمر في 
قمـع كل مـن يعـارض النِّظـام، فيمـا رأى فريـق ثالـث أن اسـتمرار هـذه المحاكـم يتعـارض 
ة ١٥٩ أن الجهة الرسـميَّة التي  ـد فـي المـادَّ بوضـوح مـع مبـادئ الدسـتور اإليرانـّي الـذي أكَّ
د محكمـة بعينهـا- وأن سـبب منح  تُرَفـع إليهـا الشـكاوى هـي المحاكـم القضائيَّـة -ولـم تحـدِّ
هـذا الحـّق للمحاكـم القضائيَّـة هـو حـرص القضـاء علـى إصـدار محاكمـات عادلـة بحـق 

المتهميـن والحيلولـة دون ظلـم المواطنيـن وانتهـاك حقوقهـم.
نـات باحتمالية إقدام  بعـد زيـادة النتقـادات الموجهـة إلـى المحاكـم الثورية، ظهرت تكهُّ
النِّظـام علـى حلِّهـا، لكـن الشـارع اإليرانـّي فوجـئ بإعـادة تنظيـم عملهـا بعـد إصـدار قانون 

ـد أن هـذه المحاكـم سـتبقى مـا بقـي النِّظام. ١٩٩٤ الـذي أكَّ
فـي هـذا اإلطـار يقـول الحقوقـي رئيـس التِّحـاد الدولـي لحقـوق اإلنسـان وأول محـاٍم 
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يدافـع عـن المتهميـن السياسـيين أمـام المحاكم الثورية عبد الكريم لهيجي، إن الفلسـفة 
ـد أن اسـتمرارها غيـر قانونـي ألنهـا  مـن تشـكيل هـذه المحاكـم هـي قمـع المعارضيـن، وأكَّ

لـم تُذَكـر في الدسـتور(٦٨).
المحاكـم  اسـتمرار عمـل  أن  فيـرى  والحقوقـي شـعلة سـعدي  الجامعـي  األسـتاذ  أمـا 
الثوريـة فـي الوقـت الراهـن الـذي تمـّر بـه إيـران ليـس فـي صالـح النِّظـام. أمـا عـن كيفيـة 
ل إليها إعداد  إلغـاء هـذه المحاكـم فيـرى سـعدي أن البرلمان اإليرانّي هـو الجهة التي يَُخوَّ
سـة الحقوقيـة  قانـون لحلهـا، لكنـه سـيواَجه بعقبـة مجلـس صيانـة الدسـتور، وهـو المؤسَّ
المسـؤولة عـن موافقـة القـرارات التـي يُصِدرهـا البرلمـان، للدسـتور والمعاييـر الشـرعية، 
إضافـة إلـى رأي المرشـد األعلـى للنظـام، وِمـن ثَـمَّ فـإذا أصـدر البرلمـان أي تشـريع أو 
قانـون ل يوافـق عليـه المرشـد األعلـى، فـإن مجلـس صيانـة الدسـتور سـوف يسـتخدم حّق 

النقـض (الفيتـو) لرفضـه(٦٩).

خالصـــة
ـا فـي تثبيـت  علـى مـدى أربعيـن عاًمـا ظلـت المحاكـم الثوريـة تعلـب دوًرا رئيسـّيًا ومهّمً
السياسـي  اإلقصـاء  سياسـة  ممارسـة  عبـر  عليـه،  والمحافظـة  اإليرانـيّ  النِّظـام  أركان 
واآليديولوجـي ومحاكمـة وقمـع وإبـادة كل مـن يخالـف النِّظـام، فكرّيًـا وسياسـّيًا وَعَقدّيًـا. 
وفـي سـبيل المحافظـة علـى الثـورة ومكتسـباتها أزهقـت هـذه المحاكـم أرواح عشـرات 
آلف المعارضيـن والمنافسـين السياسـيين، بتهـم المحاربـة والفسـاد فـي األرض وتهديـد 

األمـن القومـي.
وفـي ظـل التحديـات والمخاطـر التـي بـدأ النِّظـام اإليرانـّي يتعـرض لهـا خـالل الفتـرة 
وأن  النِّظـام،  بقـي  مـا  فـي عملهـا وسـتبقى  المحاكـم ستسـتمر  أن هـذه  يبـدو  األخيـرة، 
المسـؤولين فـي النِّظـام لـن يسـتجيبوا لالنتقـادات والضغـوط الدوليـة المطالبـة بإلغائهـا، 
انطالقـا مـن كونهـا األداة المناسـبة التـي أثبتت نجاعتها في إسـكات أصوات المعارضين، 
المالحقـات  مـن  خوًفـا  إيـران  خـارج  إلـى  بالهـرب  وإمـا  بالتهديـد،  وإمـا  بالسـجن  إمـا 
القضائيَّـة، كمـا أن إلغـاء هـذه المحاكـم أو تحجيـم دورها في المسـتقبل القريب يظل أمًرا 
مسـتبعًدا ل سـيما فـي ظـل السـخط الشـعبي وارتفـاع وتيـرة الحتجاجـات فـي مختلـف 
المـدن اإليرانيـة،  التـي تعـدت المطالبـة بتحسـين األوضـاع القتصاديـة والمعيشـية إلـى 

رفـض النظـام برمتـه والتنديـد بقادتـه.
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 É���� �2011 ��� �� 22 �[1979 ��� �����ò� �������� ���������� ������] �1358 ���� �� å����� æ������ ¿���� �����â ������ (30)

  http://cutt.us/1I4Ur �2018 ������ 25 ���
���
http://cutt.us/OyKPp �2018 ���� 29 ¬���� É���� �2000 ���� 30 �ª������ ����� ¼��� ����·� È����·� ��� ó��� (31)

.���� ���� ������¶�� ��¢ ������ ª���� «����Ë��» ¬��� �������� ª��£�� «���� �«��¹ ������� (32)
 �«��� � æ���ç�
 �[���� Ê ¦�¶Ù� «� ���� 1981 ������ 28 �Ï�� ��� ¤��¢] ���� ���� É���ë ��ç�� ¨�â ���� µ�¶� ¨�Ï�� Ç� å�������� (33)

http://cutt.us/kiKm �2018 ����� 25 ¬���� É���� �2017 ����� 29
26 ������� ���� ¨����Ç�� �[��Å��� 28 ��¹ ��Ø���
 �����¢� ������� ��� ªÈ���¹] ��¹ ���� 28 �� 	� ¨����
 Ì� µ��Í ����� �����
Ç�� (34)

http://cutt.us/loN4N �2018 ������ 25 :���
��� É����� �2009 ������
 :¬���� É���� �2017 ������ 28 ��Ç�� �[í��Ø���
 Ì� ���Í �����¢� ������ ������ ��¦�] í�����â ����� �� æ� ¨����
 Ì� µ��Í å��� â ¨�ê (35)

http://cutt.us/WYKZ1 �2018 ������ 28 :¬����� É����� �2018 ������ 28
http:// �2016 ������ 28 :¬����� É����� �2016 �®� ¢� 29 ���� �� æ����ç�
 ���� ¨�ê� ���� ¨�â æ��Ç� µ� Ë� ����� ����ç ¡�� (36)

cutt.us/Ignch
 ¼����� ����� ������ ����� �2016 ������ �1988 ���� ������ ��� ������ �� ��������� ���� 	������ ���  ª����� ������ � (37)

  http://cutt.us/4ZrZF  �2018  ������  30  :¬�����  É�����  �4°5± ���������  ����������
 ������� �������� �������� �����Ë�� ������ ������ ��� ªÈ���¹] ���¯���� ������� ¨����¯� æ���� (��) å����
 ����� º���¹ ������ å����
Ç�� (38)

http://cutt.us/stDwc �2018 ������ 30 :¬����� É����� �2017 ������ 17 �[���¯������
 ¬�����  ����� Î����” ���¾� �����¹ �����Ë��  ó����� 1988 ª����� ..È������  �¶�� ��� É����� ..��������  �������  �����´� ���  (39)

  http://cutt.us/eRwIH  �2018  �����  15  :¬�����  É�����  �2018  Î����  4  �“���������
 �[1988 �������� ��� 	������ Ì� ���¾ ����© ���� � Ó��] 1367 ���� æ��� ����� ����� �� æ������ Ì� µ��Í å���© ����� ������� (40)

  http://cutt.us/k78HC �2018 ����� 15 :¬����� É����� �2017 �®� ¢� 10 ������� ��� ��� ���
 �� ��
 	������ ������ ����] Þßöá ���� ��ç��� ������ ����� �� 	������ 	��¹Í ����© ����� ������� ¨�� ���
 �������� ã����� (41)
  http://cutt.us/0ZymY �2018 ������ 29 :¬����� É����� �2016 �®� ¢� ��������� �[1988 �������� ��� 	������� ������� ���� ���

 .���� ���� �Þßöá ��� æ�� ����� ���� �� æ����� Ì� µ�Í å��© ���� ������ (42)
 	����� Ì� ��Í º¹�� �� ������ ���� ��� ��] ��� �� �� µ���� Ç� æ����� ¨���  µ�Í å��© ���� ������ ���Ç� ������ ¨� (43)

  http://cutt.us/r0VKW �2018 �® ¢� 10 ��ì���Í æ��© [��·� ª��Ç� �� ����Ò�
 ���� ���� ª������� ����·� È��Ñ��] ��� ������ ���¯�� ���� µ�¯����� º����� Ç� å�ì� µ����� ��� æ������ ���� µ����ì�� «�ì (44)
 �2018 ������ �22 :¬����� É����� �2017 Î���� 4 �Î���� æ����ç�
 �[ª���£�� ����� ��¯����� ����¯��� º����� ��� ¿���� ���� 	������

  http://cutt.us/QYTFD
(45) Hadi ghaemi,The Islamic Judiciary, United States Institute Of Peace. 6 October 2010, http://cutt.us/2pMnr  
22 :¬���� É����� �2009 ������ 2 �����¹� æ����� �[	�� ������ �������� ��������� ��� ������] ��� ����� æ��� ������ �������� (46)

  http://cutt.us/OSEgR �2018 ������
 �[����� ��� ������ �� ����Ë���� ������� �������� �� ���� ����¹�] ��� ����ç�� ������ å����� æ�����Ë�� ¨��â��� ¨� �� �������ê (47)

  http://cutt.us/FQ2Wd �2018 ������ 18 :¬����� É����� �2009 �®� ¢� 25 �å����� ��� ��� ���
 ����Ë��� ���� ��©� 100 ������� :��������� ��Æ�] ����� ¨��â��� ÷÷ �����Ë��� Ç� ��ë ¡��� Û�©� ����ê Þøø :����� �������� (48)

  http://cutt.us/GcUpt �2018 ������ 17 :¬����� É����� �2012 ������ 19 ������ ������ �[2009
(49) Hadi ghaemi, op.cit. 
 ����� 17 :¬����� É���� �2010 Î���� 16 ������� ��� ��� ��� �[2009 ��� ��������� º�´�] 1388 ���� �� ��� ������ µ���´� (50)

http://cutt.us/091ct �2018
 �®� ¢� 2 ������� «� ��� [�´�¶�� ³«�� �� �������� ������ �� �� ������] ����ð� �ì�� �� ����Í ��� «���¶ç �� ¡��¯� ù��� :���®�� (51)

  http://cutt.us/CZQcP �2018 ���� 5 :¬���� É���� �2009
\ �2018 ����� 3 ¬����� É����� �2014 ��� �� 21 �������� ���
 �[����¶�� ��� �����
 ����� ���] ¨���� �� å����
 ����� ã�¯� (52)

http://cutt.us/oHFTw
 È�®����� �������� ���� ������� �������¯�� �����¯���� ���] íµ���� å�������� ¨�ê ��¹�¯ ���� Ç� ������ ������ ��ç��� �å��� ������� (53)

http://cutt.us/6LxoB �2018 ����� 3 ¬����� É����� �2009 �®� ¢� 3 �[������� ��
Iran Human Rights� Revolutionary Courts Responsible for Majority of Executions 14 April 2017, http://cutt.us/akcL0 (54)

 ����� �� �������� �� 	��� �� ���¯��� �©�
] 2017 ���� �� ����� �� ����� ¨����� è���ç ¨©�
 ������ ���� Ô�¯ ���Ç��� (55)
http://cutt.us/FmaXx  �2018 ����� 25 ¬���� É���� �2017 Î��� 13 �[2017 ����

 ��� ��������� ��� 	��� �� ����¯��� ��©�
] http://cutt.us/Rs5Zb úøÞö ���� �� ������ �� ������ ¨����� è����ç ¨�©�
 :����� (56)
 ����� ������ ��� ��������� ��� 	��� �� ����¯��� ��©�
�] 2017 ���� �� ������ �� ������ ¨����� è����ç ¨�©�
� �[2016 ����� ������

http://cutt.us/Mf4zl � 2018 ������ 22 :¬����� É����� �[2017
http://cutt.us/vkdnV �2018 ����� 17 :¬���� É���� �2017/2018 ����� �������� �¶��� ����� (57)

 �2017 ������ 4 �[�������� ��������� �³���� º���� ����Æ¹ ��Ã� �] ���â ������ ¨�� ������ �� ���´���� ������� å���Æ¹ ����� ���¯� (58)
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  http://cutt.us/6jQ7q �2017 ������ 20 :¬����� É�����
 .33± ����� �� ���� �µ���Ç Î�� (59)

 .���� ���� �å��  ���� ��ë�� (60)
 ���������� ����Æ¯�� �®�� �� º´� ��� ª���] ��¯�� æ��� ��ç��� Ç� ����© ��ì�� ¨����Æ¹ ���¹ µ���´� ¨�� å���ð� ����â��ë Ç����� (61)

 .http://cutt.us/wWFaB �2018 ����� 20 :¬���� É���� �2012 ���� 1 �[�����£�� «������� ��� ª�������
 �2015 ����� 17 �[ª���£�� ������ ��� �Å��� 36 ������£�� «������] ��¯�� æÇ����ë Ç� ��ë ���� ßö ����¯�� æ�����ç��� �������Í ������ (62)

http://cutt.us/K71WK �2018 ����� 22 :¬���� É�����
25 �[�����£�� «������� ���� �������� �û��� �] ������ µ����´�� ��ð�� ���¯�� æ��� ��ç��� æ����ç�� ������� ���� Ô��¯ ���Ç��� (63)

http://cutt.us/Wtzl6 �2018 ������ 21 :¬����� É����� �2017 �����
 .���� ���� �å��  ���� ��ë�� (64)

 ������ 16 ������� ��������� �[Û���·� ����� ����� � ������� �������� �����£�� «�â�����] ������ å� ���� ��â���â «��ü� ���¯�� ��ç��� (65)
http://cutt.us/bBH74 �2018 ������ 22 ¬����� É����� �2017

(66) Kasra Nazi, Jason Rezaian trial: What are Iran’s Islamic Revolutionary Courts? 26 May 2015� http://cutt.us/CZXmk 
 �2011 �®� ¢� ������� ���� Ô��¯ ������ ����� �1358 ���� �� ������ 	������ ¿���� ������ ������ :������ ��Ë� � ������
 (67)

http://cutt.us/6qkpa �2018 ������ 5 ¬����� É�����
13 ����� Ô��¯ ���Ç��� �[º��¯�� ���� ���¯� �����£�� «������� �¶� ��] µ��� ��â��� ���¯�� æ��� ��ç��� æ����� ¨¶� �� :å����� (68)

http://cutt.us/sUWj8 �2018 ������ 22 :¬����� É����� �2017 �����
 ����� Ô��¯ ���Ç��� [ª���£�� ������ ��Ñ�� �� º�®�� � �����¯��] ���â ����� �� ���¯�� ��ç��� ������ å� �����¹ :«���¹ �æ����  ̈���� (69)

  http://cutt.us/9Vxk1 �2018 ������ 22 :¬����� É����� �2017 ����� 8




