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Abstract  
This paper aims to consider some problems that challenge the criminal 

investigation of the cases of death in custody. While the complainants want 

their complaint to be recognized by the criminal justice system, systematic 

creation of some challenges marginalizes them and finally limit their access 

to justice in this kind of case. Reversing the truth, victim defamation, the 

control of the state on media, and arbitrary directing of the related news to the 

event as well as early comments of authorities before any independent 

investigation are some examples of the challenges ahead of the criminal 

investigation of death cases in prison. The paper along with using related 

sources to the issue of death in custody, by analyzing the content of reports, 

information and news as well as discourse analyzing of officials in relation to 

12 cases of death in custody/prison in Iran, analyze the investigation 

challenges that concern the victim’s families of death in custody. Data 

analyzing of 12 cases of Iran show that reversing the truths related to the 

surrounding condition of the death and adumbrate of the event, makes it 

difficult to detect the real cause of the death. On the other side, defaming the 

victim and smearing his/her dignity or his/her family’s, distracts the attention 

from the misconducts of the prison officials to the failure of the victim 

him/herself and induces the deservedness of their death. In the same way, lack 

of liberty for media in reflection of the related news of cases, and bias the 

dependent media to the political system that generally express the cautious 

attitudes of the authorities, decrease the transparency of these cases. Finally, 

the early comments of authorities surrounding the cause of the deaths, 

challenge the possibility of an independent investigation in reaching to a 

different result of that comment. 

Keywords: Criminal Investigation, Death in Custody, Denying and 

Reversing the Truth, Defamation of the Victim. 
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 زندان در مرگ هایپرونده در جنایي تحقیقات هایچالش

    مهدی غالمپور
تهران،   ،مدرس تربیت دانشگاه شناسیجرم  و کیفری   حقوق دکتری  آموختهدانش

 ایران 
  

 ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه شناسیجرم  و کیفری   حقوق گروه دانشیار محمد فرجیها 

 چکيده
  در   مرگ   هایپرونده  در  جنایی   تحقیقات   که  بپردازد  مسائل  از  برخی   بررسی   به   کندمی   تالش  روی  پیش  مقالۀ
  شکایت  شدن شناخته  رسمیّت به انتظار هاپرونده این شاکیان که حالی  در. سازندمی  روبرو  چالش با را زندان
 عدم  نهایت  در  و   راندن  حاشیه  به  موجب  هاچالش  از برخی   وجود  دارند،  را  کیفری  عدالت  نظام  سوی  از  خود

 از  حاصل  تحقیق  ادبیّات  از  استفاده  بر  عالوه  حاضر  مقالۀ.  شودمی   هاپرونده  این  در  عدالت  به  آنها  دسترسی 
 تحلیل  کنار  در  رسمی   هایگزارش   و  اخبار محتوای  تحلیل  با   زندان،  در  مرگ  مسئلۀ  پیرامون  تجربی  مطالعات
  های چالش  ایران،  هایزندان/بازداشتگاه  در   مرگ   هایپرونده  از  مورد  12  پیرامون  رسمی،   مقامات  گفتمان

  های داده   تحلیل.  دهدمی   قرار  تحلیل  مورد  را   زندان  در  مرگ   هایپرونده  شاکیان  روی  پیش  جنایی   تحقیقات
  اوضاع  پیرامون   حقایق  دادن  جلوه  وارونه  که  دهدمی   نشان  ایران  هایزندان  در  مرگ  هایپرونده  از  مورد  12
 تعیین  و  مرگ  واقعی   علّت  کشف  امکان  موضوع،  دادن  قرار  ابهام  از  ایهاله  در  و   مرگ  به  منجر  احوال  و 

  اش،خانواده  و   او   حیثیّت  کردن  دار لکه  و   متوّفی   زندانی   کردن  بدنام  این،  بر  عالوه.  سازدمی   دشوار  را  آن  مسئول
  سزاوار   و   متوّفی  خود  تقصیر  سوی  به  زندان  و   بازداشتگاه  مسئوالن  احتمالی   جرایم  یا   تخلّفات  از  را  توجّهات

 و   اخبار  بازتاب  در  جمعی   هایرسانه   آزادی  فقدان  ترتیب،  همین   به.  سازدمی   منحرف  او   مرگ  دادن  نشان
  بیانگر  اغلب که سیاسی  نظام به  وابسته هایرسانه  هایگیری سو و  کلّی  طور به هاپرونده این پیرامون اطّالعات
 . دهند می  کاهش هاپرونده این  در را شفّافیّت امکان هستند کیفری عدالت مقامات محتاطانۀ هایدیدگاه

 کردن بدنام حقیقت، دادن جلوه  وارونه و انکار زندان، در مرگ جنایی، تحقیقات ها:کليدواژه 
  .بزهدیده
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 مهمقدّ
شان از سوی  شده در محیطی که از نظر قانونی باید حقّ حیاتمرگ افراد زندانی یا بازداشت

خانواده برای  مشروع  انتظار  این  برانگیزندۀ  شود،  تضمین  آزادی  سالب  نهاد  و  مقامات  ها 

به مرگ  بستگان اوضاع و احوال منجر  یکی از اعضای خود قرار  شان است که در جریان 

گرفته تا در پرتو این آگاهی، اقدامات قانونی الزم را برای احقاق حقوق خود، ترتیب دهند.  

این انتظار مشروع، نهادهایی چون پلیس، دادسرا و زندان را که فرد در اختیار آنها بوده ملزم  

ا این حال، مطالعۀ ادبّیات  کند. ببه پاسخگویی و ایجاد شّفافّیت پیرامون این واقعه )مرگ( می

دهد که در مواردی، وجود مشکالتی بر سر راه  موجود در حوزۀ مرگ در زندان نشان می

های پیرامون آن پدیده، ها و بستگان زندانی متوفّی از واقعّیتآگاهی شاکیان یعنی خانواده

ی، گرایش برخی از  سازد. به طور کلّها را با موانعی روبرو میتحقیقات جنایی این پرونده 

های مرگ در زندان، در تقابل کاری در پرونده مقامات عدالت کیفری برای توسّل به پنهان

این پروندهبا این حقّ خانواده ابعاد پدیدۀ ها و بستگان بزهدیدگان  باید از  ها قرار دارد که 

در فرایند انجام  (. سیطرۀ نهادهای عدالت کیفری  wootten, 1991: 60داده آگاه شوند )رخ

به موجب  جنایی،  دغدغه  تحقیقات  رانده شدن  نشناختن  حاشیه  رسمّیت  به  و  شاکیان  های 

دهند که صدور کمترین  هایی در انگلستان نشان میشود. برای نمونه، پژوهش حقوق آنها می

بتوان به  ها را احتماالً  میزان از احکام کیفری منصفانه در پی شکایت بزهدیدگان این پرونده 

پرونده منصفانۀ  پیگیری  در  کیفری  عدالت  نظام  جدّی  ارادۀ  که  نبود  دانست  مرتبط  هایی 

پرونده    509ها با بررسی  بخشی از عوامل آن در معرض اتّهام قرار دارند. یکی از این پژوهش 

بدین نتیجه رسیده که تنها ده مورد    2014تا    1991های  مرگ در زندان در این کشور در سال

پرونده این  مرگاز  مثابۀ  به  شدهها  توصیف  غیرقانونی  پنج  های  در  فقط  تعداد  این  از  اند؛ 

پرونده  از  نهایت، در هیچ یک  تعقیب کیفری آغاز شده و در  ها حکم محکومّیت  پرونده 

 (. Athwal & Bouurne, 2015: 2صادر و اجراء نشده است )

موجود در قلمرو مرگ در زندان و بکارگیری    گیری از ادبّیاتکوشد با بهرهاین مقاله می

گزارش محتوای  بررسی  از  حاصل  کیفی  تحقیق  اطّالعات  روش  و  اخبار  از    12ها،  مورد 
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های ایران، در کنار تحلیل گفتمان برخی از مقامات  های مرگ در بازداشتگاه/زندانپرونده 

چالش  کیفری،  عدالت  دررسمی  جنایی  تحقیقات  انجام  موانع  و  در  پرونده   ها  مرگ  های 

های مورد مطالعه  زندان را مورد مطالعه قرار دهد. بر این مبنا، پس از بیان روش تحقیق و نمونه

یافته1)شمارۀ   بررسی می(،  مقاله  منظور، نخست وارونه جلوه  2شوند )شمارۀ  های  بدین  (؛ 

پرونده با  ارتباط  در  حقیقت  نهادهای  دادن  سوی  از  زندان  در  مرگ  مورد  های  را  رسمی 

دهد و پس از آن، بدنام کردن بزهدیده با هدف منحرف ساختن توجّهات از  بررسی قرار می

طور ویژه مسئوالن و کارکنان بازداشتگاه و زندان( و   تقصیرات مقامات عدالت کیفری )به

  اهمّّیت جلوه دادن کم بخشی از مسئولّیت بر عهدۀ خود زندانی، توجیه و بیانداختن دست

چالش  از  یکی  مثابۀ  به  را  او  پرونده مرگ  این  جنایی  تحقیقات  قرار  های  مطالعه  مورد  ها 

سو با نظام عدالت  های همدهد. در بخش آخر، ضمن تحلیل رویکردهای غالب در رسانهمی

می داده  نشان  پرونده  این  با  ارتباط  در  برخی  کیفری  پس  در  حقیقت  چگونه  که  شود 

 گردد.ها مخدوش میمحدودیّت ها وکاریمالحظه

 . روش پژوهش 1
های مورد نیاز در پاسخگویی به پرسش اصلی خود  آوری دادهدر مقالۀ پیش روی، برای جمع

پرونده کیفری  تعقیب  که  خصوص  این  چه  در  با  زندان  و  بازداشتگاه  در  مرگ  های 

بر    معموالًپژوهی  نمونهپژوهی استفاده شده است.  از روش نمونه  ،گرددهایی مواجه میچالش 

شده نیست؛  های از پیش تعیین استقرایی تکیه دارد. این روش به دنبال آزمون فرضیه  استدالل

گر را با طیف  دهد. این روش پژوهش ها« را به دست میها »اصول و تعمیمبلکه با بررسی داده

اسناد   از شواهد،  مصاحبهوسیعی  مدارک،  نیمهو  مواجه  های  مستقیم  مشاهدۀ  و  ساختارمند 

های  تر باشند، اعتبار یافتهها متنوّعآوری دادههای جمعسازد. در این روش، هر چه روشمی

های  (. بر این اساس، محتوای گزارش1383گال، مردیت و دیگران،  تحقیق بیشتر خواهد بود )

های مورد مطالعه  ۀ قضائیّه که به طور موردی در برخی از پرونده رسمی دولت، مجلس و یا قوّ

های مذکور،  اند. در کنار تحلیل محتوای اسناد و گزارشاند تحلیل شدهدر این مقاله تهیّه شده

 پروندۀ   12گفتمان مقامات عدالت کیفری ایران )بیشتر مقامات قضایی و انتظامی( در ارتباط با  
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مورد توجّه بوده است. همچنین، تالش بر آن بوده که با بکارگیری روش  مورد مطالعه نیز  

های مورد مطالعه در ارتباط  تن از وکالی نمونه  8تر از اطّالعات  مصاحبۀ عمیق، تحلیلی عمیق

ها مربوط های مرگ در زندان ارائه شود. این پروندههای تحقیقات جنایی در پرونده با چالش 

به آنها از خبرگزاری  1396تا    1382ای  هبه حدّ فاصل سال های  هستند و اطّالعات مربوط 

های مورد  کنندۀ اطّالعاتی از پرونده بیان  1رسمی داخلی به دست آمده است. جدول شمارۀ  

 مطالعه در این مقاله است.

 
 های مورد مطالعه : مشخّصات نمونه 1جدول شمارة 

شمارۀ  

 نمونه 

شده/ بازداشت 

 متوفّي زنداني 
محلّ  

 بازداشت 
سال 

 مرگ 

 منبع اطّالعات

دورۀ  1382 زندان اوین  زهرا کاظمی  1 اسالمی،  شورای  مجلس  مذاکرات  مشروح 

جلسۀ   )367ششم،  روزنامۀ 6/8/1382،  چاپ   ،)

 . 21/8/1382رسمی، 

محمّد رجبی  2

 ثانی

زندان 

 قزلحصار 

های استان  اطّالعیّۀ روابط عمومی ادارۀ کلّ زندان 1383

مهر،   خبرگزاری  خبر:  9/9/1383تهران،  کد   ،

134786  . 

اهلل  ولی  3

 مهدوی فیض

زندان 

 شهررجایی 

سازمان   1385 کلّ  مدیر  سلیمانی،  سهراب  مصاحبۀ 

استان زندان شمارۀ    های  اعتماد،  روزنامۀ  تهران، 

1204 ،14/6/1385 . 

آیه  1385 زندان اوین  محمّدی اکبر  4 نجفمصاحبۀ  دری  کلّ  اهلل  دادستان  آبادی، 

ایران  خبرگزاریکشور،   کد  26/6/1385،  عصر   ،

 . 3352خبر: 

زهرا  5

 یعقوب بنی 

پایگاه امر به 

معروف 

 همدان 

ایران،   1386 عصر  خبر:  1387/  6/8خبرگزاری  کد   ،

55199 . 

ابراهیم   6

 اللّهیلطف

بازداشتگاه 

ادارۀ  

اطّالعات 

کد خبر:    ،10/11/1386خبرگزاری آفتاب آنالین.   1386

N334941  ،10/11/1386و روزنامۀ اعتماد . 

http://www.asriran.com/
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استان 

 کردستان 

محسن  7

 االمینیروح

بازداشتگاه 

 کهریزک 

شورای   1388 مجلس  ملّی  امنیّت  کمیسیون  گزارش 

دربارۀ   مشروح  اسالمی  کهریزک،  بازداشتگاه 

هشتم،  دورۀ  اسالمی،  شورای  مجلس  مذاکرات 

، چاپ روزنامۀ 1388دی    20جلسۀ یکصدوشصتم،  

 . 18909رسمی، شمارۀ 

بازداشتگاه  فر امیر جوادی 8

 کهریزک 

1388 

محمّد  9

 کامرانی

بازداشتگاه 

 کهریزک 

1388 

ابوالفضل  10

 رجبی 

کالنتری  

 میانه

بهار،  1391 روزنامۀ  از  نقل  به  ایسنا  خبرگزاری 

 .92051609650، کد خبر: 16/5/1392

زندان  شاهرخ زمانی  11

 شهر رجایی 

 .4/8/1394خبرگزاری فارس،  1394

ه ابازداشتگ وحید حیدری  12

 پلیس اراک 

دادگستری   1396 کلّ  رئیس  عبداللهی،  قاسم  مصاحبۀ 

میزان، خبرگزاری  مرکزی،  ،  20/12/1396  استان 

 . 404588کد خبر: 

 های پژوهش . يافته2

پروندۀ مورد مطالعه در قالب    12پژوهی  های پژوهش با استفاده از نمونهدر این قسمت، یافته

شوند. بدین ترتیب در قسمت یکم، »تحریف واقعه و وارونه جلوه دادن  سه عنوان تحلیل می

های مرگ در  هایی که تحقیقات جنایی پرونده ترین چالش متداولحقیقت« به مثابۀ یکی از  

ابتدایی بی شود. پس از آن، »بدنام کردن سازد بررسی میاثر میزندان را در همان مراحل 

اعتبار کردنِ وجهۀ زندانی متوفّی یا خانوادۀ او از سوی  ای که برای بیبزهدیده« به عنوان شیوه

هایی از نظام  گردد با بیان نمونههای وابسته به آنها اتّخاذ میو رسانهمقامات عدالت کیفری  

می تحلیل  انگلستان  و  ایران  کیفری  میعدالت  داده  نشان  آخر  در  و  که چگونه  شود  شود 

اطّالع کارکرد  در  محدودیّت  رسانه»اعمال  نظارتی  و  در  رسانی  جنایی  تحقیقات  ها« 

 اندازد. ثربخشی الزم میهای مورد بحث را از اپرونده 
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 . تحريف واقعه و وارونه جلوه دادن حقيقت 2-1

هایی چون بازداشتگاه و زندان از دست  پس از وقوع مرگ فردی که آزادی خود را در محیط

شرایط   از  آنها  آگاهی  واقعه،  این  از  او  بستگان  یا  خانواده  اطّالع  آن  متعاقب  و  است  داده 

گ، زمان و مکان وقوع مرگ و در نهایت مسئول آن  حبس، چرایی و چگونگی وقوع مر

رسمّیت شناختن وقوع این  های )احتماالً( قضایی، در درجۀ نخست مستلزم به  برای پیگیری

رسمّیت   به  است.  زندان  یا  بازداشتگاه  مسئوالن  و  کیفری  عدالت  نهادهای  سوی  از  اتّفاق 

ع آن، دادخواهی شاکیان را در  بافی در مورد چگونگی وقونشناختن وقوع مرگ یا داستان

موانع سختی روبرو می با  تعقیب کیفری  ابتدایی  مراحل  پیش همان  بینی سازکارهای  سازد. 

های این افراد در نخستین لحظات پس از وقوع مرگ و  قانونی به منظور اطّالع یافتن خانواده

ن وکیل و پزشک،  شان همچوامکان حضور آنها در صحنۀ مرگ به همراه نمایندگان قانونی

 دهد.امکان انکار مرگ یا تحریف حقیقت از سوی مقامات سالب آزادی را کاهش می

راستا می این  با  در  ارتباط  در  اشاره کرد که در سطح جهانی  ارشادی  اسنادی  به  توان 

پرونده مقدّماتی  رسیدهتحقیقات  تصویب  به  زندان  در  مرگ  نمونه،  های  برای  اند. 

تحقیق  مرگ»رهنمودهای  برای  مقدّماتی  زندان«، ات  در  مینه  1های  مورد  »پروتکل  در  سوتا 

و نیز »قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل    2های احتماالً غیرقانونی«تحقیقات دربارۀ مرگ

در ارتباط با رفتار با زندانیان موسوم به قواعد ماندال« در این خصوص دارای مقرّراتی قابل  

سند اخیر، زندان باید هر نوع مرگ، ناپدید    71و    57اساس قاعدۀ شمارۀ  استفاده هستند. بر  

دهد و نیز هر نوع شکنجه یا رفتار  شدن و یا جراحت شدید که در طول مدّت حبس روی می

 

1.  Guidelines for investigating deaths in custodyالمللی  رهنمودهای مصّوب کمیتۀ بینای از  : مجموعه

برای حمایت از منافع تمام افراد درگیر در پدیدۀ مرگ در زندان شاملِ خود متوّفی، بستگان   2013صلیب سرخ در سال 

طرف دربارۀ این پدیده و با هدف  او، مقامات سالب آزادی و جامعه به طور کلّی از طریق انجام تحقیقاتی مستقل و بی

 وقوع اتّفاقات مشابه.  پیشگیری از

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

های خودسرانه و غیرقانونی که شامل  سازمان ملل در زمینۀ پیشگیری مؤثّر از اعدام 1991اهنمای سال  روزشدۀ ربهنسخۀ 

رهنمودهای  مجموعه از  مرگبینای  دربارۀ  تحقیق  برای  مرگالمللی  ویژه  به  مشکوک،  احتمال  های  که  است  هایی 

 مسئولیّت دولت به نحو ایجابی یا سلبی در آنها وجود دارد. 
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به یک مقام مسئول جهت شروع غیرانسانی را صرف نظر از طرح شکایت یا عدم شکایت 

م کند. مدیران و کارکنان زندان باید کاماًل  تحقیقات در خصوص چرایی و چگونگی آن اعال 

با این تحقیق همکاری و همۀ ادلّه را حفظ کنند. هیچ یک از پرسنل حقّ شرکت یا مداخله  

 (. 937:  1398در تحقیقات را ندارد )ابراهیمی،  

ها در ایران به طور تلویحی مسئولّیت رئیس زندان در ارتباط با  نامۀ سازمان زندانآیین 

رسانی به بستگان زندانی متوفّی دربارۀ مرگ او را مقرّر داشته است. آن طور که مادّۀ  اطّالع

دارد: »در صورت فوت محکوم، رییس زندان مکلّف است مراتب نامه بیان میاین آیین  121

را فوری به پزشک قانونی، قاضی ناظر و مرجع قضایی اعالم داشته، پس از صدور مجوّز از  

مربوط جنازه را حسب مورد به بستگان او تحویل داده یا پس از تشییع،  سوی مرجع قضایی  

به   به اعالم فوت زندانی  مادّه از این منظر که رئیس زندان، صرفاً تکلیف  این  نماید«.  دفن 

به   اعالم فوت  بر  مبنی  تکلیفی صریح  و  دارد  مرجع قضایی  و  ناظر  قاضی  قانونی،  پزشک 

بینی تکلیف  رسد. عدم پیش ته نشده قابل نقد به نظر میبستگان زندانی برای او در نظر گرف

های تحریف جزئّیات  برای رئیس زندان مبنی بر مطّلع ساختن خانوادۀ زندانی متوفّی، زمینه

فراهم می را  نظر میمرگ  به  آیین آورد.  بدین  رسد  نسبت  توجّه  دلیل عدم  به  مذکور  نامۀ 

تواند مجرمانه باشد، تمهیدات الزم برای  دان میهای در زنموضوع که منشأ برخی از مرگ

بینی ننموده است.  مطّلع ساختن بستگان زندانی متوفّی را در راستای حفظ حقوق آنها پیش 

بازداشتگاه در  محکومان  و  متّهمان  از  شماری  که  آن جهت  از  موضوع  از  این  های خارج 

زندان سازمان  مینظارت  سر  به  بازداشت  تحت  برخوردار  برند،  ها،  بیشتری  اهمّّیت  از 

محیط  1گردد.می چنین  در  آنکه  برای  توضیح  نظارتی  سازکارهای  فقدان  دلیل  به  هایی، 

ضمانتمحیط اجرای  گرفته  های  نادیده  خطر  آزادی،  سالب  افراد  اجراهای  حقوق  شدن 

راجع  هایی است که سلب آزادی افراد در آنها تحت نظارت مشده بیشتر از محیطبازداشت

 پذیرد. قانونی انجام می

 

ها و  (، »سازوکارهای نظارت بر زندان1397برای اطّالع بیشتر در این مورد بنگیرید به، غالمپور، مهدی و همکاران )  .1

 .  4های حقوق تطبیقی، شمارۀ  المللی و حقوق کیفری تطبیقی«، پژوهشا در پرتو اسناد بینهبازداشتگاه 
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های  عدم الزام صریح قانونی مبنی به مطّلع ساختن خانوادۀ زندانی متوفّی، در عمل بر ابهام

افزاید. برای نمونه، در  های مرگ در زندان میموجود در فرایند تحقیقات جنایی در پرونده

وق دانشگاه پیام نور سنندج  اللهی: دانشجوی رشتۀ حق )ابراهیم لطف  6پروندۀ نمونۀ شمارۀ  

تاریخ   در  اطّالعاتی    16/10/1386که  مأموران  سوی  از  امتحان،  جلسۀ  از  خروج  از  پس 

اظهارات   بر  بنا  کردستان  استان  اطّالعات  ادارۀ  بازداشتگاه  در  بعد  روز  نُه  و  شد  بازداشت 

بر:  کد خ  ،10/11/1386سخنگوی قوّۀ قضائّیه خودکشی کرد( )خبرگزاری آفتاب آنالین.  

N334941    ،شاید به دلیل همین خل قانونی بود که دادستان  1386/ 10/11و روزنامۀ اعتماد .)

وقت سنندج پس اعالم خودکشی به عنوان علّت مرگ، دستور دفن جسد را صادر کرد. بنا  

بازپرس رسیدگی »در حالی که  بزهدیده،  این  اظهارات وکیل خانوادۀ  پرونده، بر  به  کننده 

ج تحویل  تصمیمی  دستور  اتّخاذ  با  سنندج  دادستان  بود،  کرده  صادر  را  او  خانوادۀ  به  سد 

معارض، دستور دفن جسد را صادر نمود. هرچند در دستور دادستان این قید اضافه شده بود 

که »اگر خانواده مراجعه نکردند«؛ در حالی که خانواده مراجعه کرده بودند و به آنها گفته  

و لیکن در بهشت محمّدی گفته بودند که امشب جسدی   شد که به بهشت محمّدی بروند 

کنند و دیگر اجازۀ نبش  آورده نشده است، امّا سه چهار ساعت بعد از آن جسد را دفن می

  ، 26/2/1387قبر و مشاهدۀ جسد هم به خانواده داده نشده است« )خبرگزاری آفتاب آنالین.  

 (.N381556کد خبر: 

تعارض دستور بازپرس به عنوان مسئول این پرونده مبنی  رسد عدم هماهنگی و  به نظر می

بر در اختیار گذاشتن جسد متوفّی به خانوادۀ او با دستور دادستان مبنی بر دفن را بتوان از  

رسانی به خانوادۀ زندانیان متوفّی  نتایج عدم تصریح قانون بر وظیفۀ رئیس زندان مبنی بر اطّالع

رسد در صورت وجود تکلیف قانونی برای او مبنی بر اطّالع  دانست. در حالی که به نظر می

هایی  ها در نخستین لحظات پس از وقوع این اتّفاق، بتوان امکان چنین ناهماهنگیاین خانواده

رساند. از سوی دیگر،  آورد به حداقل  حقیقت را فراهم می  را که در مواردی بستر تحریف

ر این پرونده بدون اطّالع خانواده، در تعارض با همان  صدور دستور دفن از سوی دادستان د 

قرار دارد که تحویل جنازه به بستگان متوفّی را به رسمّیت شناخته است. در حقیقت،    128مادّۀ  

توانند در کشف حقیقت  انتظار بدیهی از مقامات قضایی، محافظت از همۀ دالیلی است که می
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قانون آیین دادرسی کیفری ایران که در بند ب  و دسترسی شاکیان به عدالت مؤثّر باشند  .

زندانیان ضابط    29مادّۀ   به  مربوط  امور  به  نسبت  را  زندان  مأموران  و  معاونان  خود، رؤسا، 

به عنوان یکی از  ، حفظ آثار و عالیم و جمع28دانسته، در مادّۀ   ادلّۀ وقوع جرم را  آوری 

های مرگ در زندان، دسترسی به جسد  هوظایف ضابطان برشمرده است. از آنجا که در پروند

ترین دالیل برای انجام کالبدگشایی و کشف علّت واقعی مرگ در  به عنوان یکی از اصلی

های تخصّصی با اهمّّیت است، دفن جسد بدون تالش مدیران زندان برای دسترسی  پی بررسی

مرگ، در عمل امکان  رسانی در خصوص علّت  به اعضای خانواده و خویشاوندان وی و اطّالع

 سازد.  آن تحقیقات را منتفی می

خانواده اطّالع  بر  مبنی  قانونی  صریح  الزام  نبودِ  موضوع  بر  مواردی  عالوه  در  ها، 

های زندانیان متوفّی، مبنی بر لزوم دفن سریع جسد،  سوءاستفاده از فرهنگ مذهبی خانواده

نمونه، وکیل یکی از شاکیان پروندۀ مرگ آورد. برای  زمینۀ عدم دسترسی به آن را فراهم می

به اتّهام سرقت    1392سالۀ کارگری که در مرداد سال    20در زندان )ابوالفضل رجبی: جوان  

دستگاه موتور سیکلت از سوی مأموران ادارۀ آگاهی شهرستان میانه دستگیر شد و چند    600

با شهر  همان  کالنتری  در  شهرستان  این  دادستان  گفتۀ  به  بعد  شلوار    روز  بند  از  استفاده 

تابناک،   )خبرگزاری  نمود(  خبر:  16/5/1392خودکشی  بیان  337173، کد  مصاحبه  در   ،)

آوردند که ابوالفضل به خواب یکی از بستگانش آمده و گفته چرا  هر روز پیغام میداشت: »

نمی دفن  معنوی  کنیدمرا  الزام  و  اعتقاداتی  چنین  از  جسد  خانواده«. سوءاستفاده  دفن  به  ها 

تواند شود که میترین دالیلی میمتوفّی، در عمل موجب خروج جسد به مثابۀ یکی از مهم

های  دادن خانواده  در کشف علّت واقعی مرگ اثربخش باشد. در موارد دیگر تحت فشار قرار 

م جسد در شرایط  زندانیان متوفّی از سوی نهادهای اطّالعاتی و امنّیتی مبنی بر دفن زودهنگا

شدۀ فوت از سوی مقامات  ها نسبت به علّت اعالمخاصّ امنّیتی به ویژه در مواردی که خانواده

 رسمی دچار تردیدهایی هستند دارای همین اثر است. 

دهد که در  ها نشان میتحلیل گفتمان برخی از مقامات رسمی در ارتباط با این پرونده 

تالش وارمواردی،  برای  نمونه،  هایی  برای  است.  گرفته  صورت  حقیقت  دادن  جلوه  ونه 

از  می پس  کهریزک  بازداشتگاه  حوادث  مورد  در  ناجا«  وقت  »فرماندۀ  مصاحبۀ  به  توان 
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سال   »   88انتخابات  نمود:  کشتههیچاشاره  از  اثر  یک  بر  کهریزک  بازداشتگاه  در  شدگان 

« )روزنامۀ اعتماد،  اندجان باخته  اند، بلکه بر اثر یک بیماری ویروسیوشتم فوت نشدهضرب

همین  19/5/1388 با  ارتباط  در  تهران«  انتظامی  وقت  »فرماندۀ  دیگر،  اظهارنظر  یک  در   .)

« داشت:  بیان  استپرونده  نشده  کشته  کهریزک  در  شخصی  مهر،  هیچ  )خبرگزاری   »7  

هت  (. این گفته از این ج 937714، نشست خبری رئیس نیروی انتظامی، کد خبر:  6/1388/

که اساساً وجود هرگونه مرگ را در آن بازداشتگاه منتفی دانسته، نسبت به اظهارنظر فرماندۀ 

شدگان در آن بازداشتگاه را بیشتر وارونه  وقت ناجا، حقایق پیرامون مرگ شماری از بازداشت

انکار، میبا این حال، پس از این گزارش  1کرده است. بر  مبتنی    توان تغییر جهت اینهای 

تر شدن آنها به واقعّیت را مشاهده نمود. به طوری که همان »فرماندۀ وقت ها و نزدیکگفتمان

نفر را جا    170نفر را داشت،    50ناجا« بعدها اذعان نمود: »آمده بودند در هر بند که ظرفّیت  

دادند و قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست،  

امکانات دارای مسئله است«  ر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محلّ کماگ

 (. 71368، کد خبر: 1392آبان 27)خبرگزاری ایسنا، 

توان به گزارش کمیسیون امنّیت ملّی و سیاست خارجی مجلس در  به همین ترتیب، می 

یون در گزارش مذکور بیان  مورد بازداشتگاه کهریزک اشاره نمود. از قول اعضای این کمیس

افراد   از  تن  سه  شدن  کشته  در خصوص  تهران(  وقت  )دادستان  مرتضوی،  »از  است:  شده 

فر پرسیده شد. وی، دلیل این مساله را  کامرانی و جوادیاالمینی،  شده، آقایان روحبازداشت

شد که با سرعت  شده از سوی پزشکی قانونی، مننژیت دانست و متذکّر  های انجامبنا بر بررسی

انجام میدر بازداشتگاه باشد« )گزارش کمیسیون  ها عملّیات واکسیناسیون مننژیت در حال 

 

بازداشتگاه  1 به  مربوط  حوادث  وقوع  از  پس  سال  هشت  گذشت  با  تهران،  پلیس  بازرسی  رئیس  ترتیب،  همین  به   .

های  ن موضوع در گزارششدکهریزک، صدور احکامی قطعی برای برخی از عوامل و مرتکبان و به رسمیّت شناخته  

نفر را در اتاقی جا داده    140شد  رسمی مجلس شورای اسالمی و سازمان قضایی نیروهای مسلّح بیان داشت: »گفته می

داده باشد، اصالً فضای این    نفر در نظر گرفته بودیم. امکان ندارد این اتّفاقات در کهریزک رخ  49بودند که ما برای  

ها نو بود، اصالً چیزی به نام کک و ساس وجود نداشت  خورده بودند. اتاق  قبل از دستگیری کتکها نبود. آنها فقط  کار

 (. 710883، کد خبر: 1396/ 19/4و خبرگزاری تابناک،   1396/ 19/4)روزنامۀ شرق، 
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امنّیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی دربارۀ بازداشتگاه کهریزک، مشروح 

، چاپ  1388دی    20مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دورۀ هشتم، جلسۀ یکصدوشصتم،  

 (.18909مارۀ روزنامۀ رسمی، ش

مسلّ نیروهای  تاریخ  این در حالی است که سازمان قضایی  با صدور   1388/ 28/9ح در 

فوت نامبردگان به لحاظ ابتال    خود با ردّ  ۀ»پزشکی قانونی در نظریّ  ای اظهار داشت:هالعّیاطّ

ت درگذشت  د ضرب و جرح روی اجساد، علّیید وجود آثار متعدّأبه بیماری مننژیت، با ت

اعالم میمتوفّ وارده  را مجموع صدمات  نیروهای  یان  )روابط عمومی سازمان قضایی  کند« 

 (. 9/1388/ 28ح، مسلّ

یکی از    ت خاصّای شدنِ آن واقعه، وضعّیت افکار عمومی، رسانهاسّیرسد حسّبه نظر می

به سبب ارتباطات پدرش با ریاست وقت صدا و   االمینی، احتماالًبزهدیدگان )محسن روح

ت (سیما و  أ،  لزوم کشف حقیقت  بر  به ویژه رهبری،  از مسئوالن سیاسی کشور،  برخی  کید 

برخورد با همۀ عوامل دخیل در این موضوع و تحقیقات مستقل مجلس شورای اسالمی و  

مسلّحتّ  نیروهای  قضایی  سازمان  گفتمانی تالش  در کشف حقیقت،  اوّح  بر لّیهای  مبتنی  ه 

تغییر   برای کشف حقیقت  تالش  به سوی  را  دادن حقیقت  جلوه  وارونه  و  تحریف  انکار، 

 .اندداده

اطّ محتوای گزارش و  مذاکرات مجلس  مشروح  پروندۀها،  با  ارتباط  در   العات رسمی 

 در زندان اوین، نیز در   1382در سال    ،کانادایی- مرگ خانم »زهرا کاظمی«، خبرنگار ایرانی

واقعّیراستای تالش برای تحریف  مقامات قضایی وقت  برخی  ت و وارونه جلوه دادن  های 

حقیقت قابل تحلیل است. گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی در ارتباط با  

های دادستان وقت تهران برای وارونه جلوه دادن حقیقت و منتسب  این پرونده، نشان از تالش

 کلّ  مغزی« دارد. در بخشی از این گزارش از قول مدیر  ۀعامل »سکت  دیده بههکردن مرگ بز

های خارجی وزارت ارشاد آمده است: »آقای مرتضوی اصرار کردند  وقت مطبوعات و رسانه

العات بوده، آنجا اظهار  این خانم نزد بازجویان وزارت اطّ  (برای خبرنگاران بنویس که )...

میرد. آقای  کند و میمغزی می  ۀ شود و آنجا سکت میکند و به بیمارستان اعزام  کسالت می

  کرده استیید نمیأالعات هم ایشان را تمرتضوی اصرار داشت که من بنویسم وزارت اطّ 
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بنویس   (...) قول خود  از  و  ننویس  قول من  از  را  این مطالب  )مشروح مذاکرات   «و گفتند 

دور اسالمی،  شورای  جلس  ۀ مجلس  ر6/8/1382،  367  ۀ ششم،  چاپ  رسمی،    ۀوزنام ، 

21/8/1382  .) 

توان  در این موضوع دادستان تهران سعی در القای آن داشته می  را که   اعتبار بودن آنچه بی

یس جمهوری در آن زمان مشاهده کرد که در بخشی از آن  ئت ویژۀ رئ از نتایج گزارش هی

مغزی    ت فوت خانم کاظمی »شکستگی جمجمه، خونریزیبنا به گزارش پزشکی قانونی، علّ 

و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و یا برخورد سر به جسم سخت تشخیص  

عای دادستان وقت  مغزی« که در ارتباط با مرگ این بزهدیده، مورد ادّ  ۀداده شد«. عامل »سکت

کنندگان گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در مورد  هه تهیّ مورد توجّ   ، تهران قرار گرفت

قرار گرفته است. در این گزارش، به منظور استماع نظرات دادستانی تهران  همین پرونده نیز  

ص برای مرتضوی، دادستان وقت تهران، ارسال شد که در  ال مشخّ ؤس  15و رفع ابهامات،  

مغزی بوده است؟«. در    ۀت فوت نامبرده سکتکید شد که علّأ خوانیم: »چرا تیکی از آنها می

یی برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و منحرف نمودن مسیر هااین پرونده نیز به رغم تالش

کید برخی  أ های مستقل دولت و مجلس وقت، در کنار تهای کمیتهتحقیقات جنایی، تالش

یس جمهور وقت و برخی از نمایندگان مجلس ششم(  ئاز مقامات سیاسی )به ویژه رهبری، ر

های مناسبی را برای انجام تحقیقات  فرصت  ،های دولت متبوعِ بزهدیده )کانادا(و نیز پیگیری

 .ندات پرونده فراهم نمودّیئمستقل و انتشار جز

سازد  ا میها مهّیبرای تحریف حقیقت در این پرونده  را  یکی از عواملی که بسترهای الزم

ای شدن  عدالت کیفری در نخستین ساعات رسانه  ماتاظهارنظرهای زودهنگام برخی از مقا

صی در مورد آن است.  وقوع مرگی در زندان و پیش از انجام هرگونه تحقیقی مستقل و تخصّ 

الع عموم از وقوع یک مرگ در زندان، از سوی  ساعات پس از اطّ   نخستیناین اظهارنظر در  

نای جلوگیری از ایجاد شبهۀ وجود  توان بر مبمقامات رده باالی عدالت کیفری را احتماالً می

ات موضوع  ّیئالع مسئوالن زندان از تمام جزر اطّمجرمانۀ منجر به مرگ و القای تصوّ   أمنش

های مرگ در  هایی از این دست اظهارنظرهای زودهنگام در مورد پرونده تحلیل کرد. جلوه

مشاهده نمود. برای نمونه، قضایی  ماتهای برخی مقاتوان در مصاحبههای ایران را میزندان
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ای در مورد مرگ برخی از زندانیان سیاسی مثل اکبر  کشور در مصاحبه  دادستان وقت کلّ

دی در زندان اهلل فیض مهدوی گفت: »به عنوان مثال، در مورد مرگ اکبر محمّدی و ولی محمّ

وسازی سیاسی  ه در صورتی که انصاف داشته باشیم، جای وجود نداشت، البتّ اوین هیچ شائبه

هزار نفر آدم در زندان است و برای یکی از   150تا  140و بازی سیاسی بحث دیگری است. 

ر و ناراحت خواهد کرد«  ثّأ فاق بیفتد و از دنیا برود که قطعاً همه را هم مت آنها ممکن است اتّ

 (.  3352. کد خبر: 1385/  26/6)خبرگزاری عصر ایران. 

همان حدود هشت ماه بعد از اظهارنظر  رار منع تعقیب مّتدر حالی که در همین پرونده، ق

نبودِ هیچ بر  وکیل    ، ای در مورد مرگ زندانی مذکور صادر شدگونه شبههاین مقام، مبنی 

در   کل  دادستان  زودهنگام  اظهارنظر  از  ماه  هشت  حدود  گذشت  از  پس  مذکور  زندانی 

بمصاحبه امور جنایی  »بازپرسی دادسرای  بیان داشت:  اتّ ای  افراد تحت    ۀهام که خانوادرای 

پیگرد صادرمحمّ قرار منع  بودند،  آنها اعالم جرم کرده  ایسنا،    دی علیه  کرد« )خبرگزاری 

پیش از پایان   هاییرسد اثر چنین اظهارنظر(. به نظر می 8602-03381، کد خبر:  1386/ 5/2

دهی به مسیر تعقیب کیفری باشد. تحقیقات، سایه افکندن بر نتیجۀ نهایی آن و نوعی جهت

توان این پرسش را مطرح نمود که پیش از اتمام تحقیقات  بنابراین، در مورد این پرونده می 

ها تحقیقات قضایی، پزشکی و  کیفری و صدور تصمیم قضایی متعاقب آن که مستلزم ماه

ای در مرگ زندانی اظهارنظر  ت از نبود هیچ شبههتوان با این قطعّیچگونه می  ،صی استخصّت

تر هستند که امکان وقوع  زدههایی شتابقضایی احتماالً در پرونده  ماتمقا  رکرد. اظهارنظ

مجرمانه مدّرفتارهای  طول  در  نمونهای  برای  است.  محتمل  حبس  مرگ    ،ت  پروندۀ  در 

ی« در کالنتری شهرستان میانه، دادستان وقت آن شهر ضمن تکذیب شدید  »ابوالفضل رجب 

  شایعاتی مبنی بر کشته شدن او تحت شکنجه بیان داشت: »ابوالفضل رجبی با بند شلوار کردی 

آویز دار زده است؛ او از فرصت سوءاستفاده کرده و خودش را با بند شلوارش حلقخودش را  

ص  ی آثار خفگی روی گلوی او مشخّاو نیست و حّت  ی در خودکشیکرده است. هیچ شکّ 

 (.  337173، کد خبر: 16/5/1392است« )خبرگزاری تابناک، 

همان  های مّتگوییی حاکی از تعارضاین در حالی بود که مصاحبه با وکیل خانوادۀ متوفّ 

های مداربسته موجود  پرونده در بازجویی، دستکاری در مکان وقوع مرگ، کندن دوربین 
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از این دست بود که صحّمکان حبس و چالش در   ادّهایی  با  عای شتابت  زدۀ دادستان را 

دۀ این بزهدیده همچنین در یک مصاحبه بیان  اساخت. وکیل خانوتردید اساسی مواجه می

باره بگویم این است که پلیس بعد از مرگ ابوالفضل    لین موضوعی که باید در این داشت: »اوّ

دستگاه موتور را دزدیده بوده، در حالی که شهر   600فته است که او اش گرجبی به خانواده

باشد  600میانه اصاًل   او آنها را دزدیده  ندارد که حاال  به نقل از    « موتور  ایسنا  )خبرگزاری 

 . (92051609650، کد خبر: 16/5/1392بهار،  ۀروزنام

می نظر  مقابه  زودهنگام  اظهارنظر  ان  ماترسد  از  پیش  کیفری  و  عدالت  تحقیقات  جام 

  مات تر از سوی مقاای غیر از آنچه پیش های مستقل قضایی، امکان رسیدن به نتیجهرسیدگی

هایی که امکان وقوع  سازد. استقالل قضایی به ویژه در پرونده رسمی اعالم شده را دشوار می

میتخلّ زندان  یا  دادسرا  پلیس،  چون  نهادهایی  سوی  از  جرایمی  یا  واسطۀ    به  ،رودفات 

شود  باالی عدالت کیفری بیش از پیش دچار خدشه میدار مقامات ردهاظهارنظرهای جهت

کند که تصمیم نهایی در ارتباط با پرونده از همان و این احساس را به بزهدیدگان القا می

 خاذ شده است.  ابتدا اتّ 

های  در برخی از پرونده  1سرهم کردن  کننده و داستانالعات گمراههایی از ارائۀ اطّجلوه

عدالت کیفری کشور    ماتهای رسمی و اظهارهای مقا توان در گزارشمرگ در زندان را می

خونی  بیماری »کم (. برای نمونه،Coles, & Shaw, 2006: 136انگلستان هم مشاهده نمود )

شکل( یکی از توجیهاتی است که  های قرمز داسی)کم خونی ناشی از وجود گلبول  2«داسی

در    .شودها ابراز میپوستان در زندانرسمی این کشور در مورد مرگ سیاه  مات از سوی مقا

دولت انگلستان    ،حالی که مواردی از ابتالی سفیدپوستان نیز به این بیماری گزارش شده است

 :Pemberton, 2008شود )ل میین توجیه متوسّدپوستان بورد مرگ سیاههمواره تنها در م

های ژنتیک، بیولوژیک یا فیزیکی بزهدیده نیز دستاویز مقامات عدالت کیفری  (. ضعف 237

گیرد. این شیوه به ویژه در مورد افراد  های افراد در زندان قرار میاین کشور در توجیه مرگ

 

1. Spin. 

2. Sickle-cell anemia. 



 1400پاییز  |  36شماره | دهم  دوره| پژوهش حقوق کیفری  فصلنامه |158

 

 

 :Pemberton, 2008ر رایج است )مخدّ  بی یا معتاد به الکل و موادّهای قل مبتال به بیماری

249  .) 

ها، احتمال انکار  ین پرونده دماتی و رسیدگی بفقدان سازکار مستقل برای تحقیقات مقدّ

واقعّی یا تحریف  و  تا حدّتموضوع  پیرامون آن را  افزایش می  های  این  بسیار زیادی  دهد. 

که مرگ زندانی به سبب سوءرفتار مقامات زندان یا اوضاع و احتمال به ویژه در مواردی  

سکوت افراد شاغل در این   ، احوال آن محیط بوده تقریباً غیرقابل اجتناب است. عالوه بر این 

فرهنگ سازمانی حاکم    ۀالعات و ادای شهادت علیه همکاران خود به مثاباطّ   ۀنهادها در ارائ

هام مرگ امکان  ئول تحقیق با نهادهای در معرض اتّیکی بودن نهادهای مس  و  بر این نهادها

هم  د. در عین حال، حضور وکیل در مراحل بازجویی از متّ ن سازت را بیشتر میتحریف واقعّی

بار و یا شکنجه مربوط به آن است،  ل به فشارهای مرگعاهای مربوط به توسّکه بیشترین ادّ

تمامی   ضبط  و  ثبت  و  مداربسته  دوربین  از  چنین  استفاده  بکارگیری  و  بازجویی  مراحل 

بیشتری برای  کم در بخش تجهیزاتی دست بازداشتگاه و زندان که دارای خطرات  هایی از 

در کنار فشار افکار عمومی و تعریف نهادهای مستقل برای تحقیقات جنایی،    ،محبوسین است 

 د. ن ی امکان انکار موضوع و وارونه شدن حقیقت را کاهش دهند تا حدّنتوامی

 . بدنام کردن بزهديده 2-2
اعتبار کردن  های مرگ در زندان، بیهای اساسی تحقیقات جنایی در پرونده یکی از چالش 

و بدنام کردن او است. در این فرآیند، تالش نهادهای رسمی و دولتی بر آن   وجهۀ بزهدیده

  از  های خارجق دانستن او به گروهاست تا با ارائۀ تصویری منفی از بزهدیده، از طریق متعلّ

هم احساس  طرفی  از  جامعه،  ارزشی  و  اخالقی  او محدودۀ  به  نسبت  را  کمتری  دردی 

های سرکوبگرانه و خشن  ل به روشزدایی از او، توسّتمشروعّیبرانگیزانند و از طرف دیگر با  

 ه جلوه دهند.موران پلیس را موجّأاز سوی م

این موضوع نیز در مطالعات تجربی مربوط به »مرگ در زندان« مورد تأیید قرار گرفته  

ه  فاقاتی که متعاقب مرگ یک فرد در بازداشتگاها، برای تبیین اتّ است. یکی از این پژوهش 

دهد و نیز در اشاره به نهادهایی که در ارتباط با چنین بزهدیدگانی مأمور به  پلیس روی می
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کارهای  بهره  ،شوندمی  یانجام  دولتیبا  »روایت  مفهوم  از  موضوع    1«گرفتن  این  تحلیل  به 

ای و شغلی  نمایی خاطرات حرفهپرداخته که کارکنان نهادهای عدالت کیفری از طریق بزرگ

همان و ی از متّ های خاصّل به تدابیر سرکوبگرانه برای کنترل گروهکنند توسّالش میخود ت 

را مشروعیّ  اتّمحکومان  نشان داد هنگامی که مرگی در زندان  پژوهش  این  فاق  ت بخشند. 

تا بزهدیدگان را افرادی خطرناک،   هستندهای دولتی« از حادثه در صدد  افتد، »روایتمی

ها با  (. بر این اساس، این گزارشPemberton, 2008: 248د ) ن ان دهشورشی و آشوبگر نش

پایگاه   و همچنین هایی چون خطرناکی، ناهنجاری و یا سوابق کیفری زندانیتکیه بر ویژگی

های سیاسی و مواردی از این دست،  به گروه  او  قتی و تعلّطبقاتی، خاستگاه نژادی یا قومّی

شده از سوی پلیس  ه افکار عمومی از میزان خشونت بکارگرفتهسعی در منحرف ساختن توجّ 

به سمت تقصیر خود زندانی   به مرگ در زندان،  منجر  اوضاع و احوال  یا شرایط حبس و 

های پلیسی  گزارش  )بزهدیده( در وقوع مرگش یا سزاواری او برای چنین مرگی دارند. در

گونه و اهریمنی از  تصویری شیطان  ۀ ئاشود با ارمرگ در زندان، اغلب تالش می  ۀاز حادث

 ت جلوه داده شودّیاهمّت نهادهای رسمی در خصوص این حادثه کمی، مسئولّیزندانی متوفّ

(Coles, 2006: 30 .) 

حقیقت:   از  »رمزگشایی  عنوان  تحت  انگلستان  در  دیگری  پژوهش  های  تجربهدر 

زندان« خانواده در  مرگ  خصوص  در  تحقیقات  مورد  در  بزهدیدگان  های  تالش  ،های 

دار کردن  واکنشی سازمانی برای لکه  ۀعدالت کیفری به مثاب   مات ای از سوی مقاشدههماهنگ

های مقامات رسمی  یکارکفایتی یا خالفهات از بیی با هدف بازگرداندن توجّت متوفّحیثّی

ای منفی از  ی و ساختن وجههئۀ تصویری شیطانی از متوفّابرای ار  رش شده است. تالشگزا

ناالیقحیثّی »بزهدیدگان  عنوان  بزهدیدگان تحت  از  ظهور گروهی خاص  به  منجر  او   2«ت 

زن Shaw, 2007: 17)  شودمی یک  مرگ  بر  تمرکز  با  انگلستان  در  دیگر  پژوهشی   .)

های این کشور، به بررسی این  ، در یکی از زندانجوی گاردنرپوست جامائیکایی به نام  سیاه

های انگلیسی از او تصویر یک مهاجر غیرقانونی، پرخاشگر  موضوع پرداخته که چگونه رسانه

 

1. State talk. 

2. Undeserving victims. 
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پلیستا رفتار خشونت  ساختند  را  و خشن   ,Erfani-Ghettaniبا وی را توجیه کنند )  آمیز 

ها با استناد به اظهارنظرهای افسران  (. در روزهای پس از مرگ او، برخی از رسانه102 :2015

در صدد القای این موضوع برآمدند که بزهدیدگان واقعی این پرونده افسران   1، پلیس ناشناس

عی ار تنومند و خشن توصیف کردند و مدّرا زنی بسی   جویاند. منابع ناشناس پلیس  پلیس بوده

 شدند که وی به هنگام دستگیری اشیا مختلفی مانند تلفن همراه، یک ظرف سفالی و بطری 

ای آبجو را به سوی پلیس پرتاب کرد. منابع دیگر پلیس بیان داشتند که به دلیل نگرانی  شیشه

اچ ویروس  به  جوی  ابتالی  امکان  از  پلیس  بآیمأموران  محدودیّوی  در  تا  زیادی  های 

 (. Erfani-Ghettani, 2015: 105دستگیری وی مواجه بودند )

بدنام جلوه پدیدۀ  از  می   هایی  را  بزهدیدگان  پرونده کردن  محتوای  تحلیل  از  های  توان 

یعقوب )پزشک  مرگ در زندان در ایران نیز دریافت. برای نمونه، در پروندۀ مرگ زهرا بنی

که در ح پارکجوانی  از  یکی  نامزد خود در  با  توسّین صحبت  ط  های شهرستان همدان، 

عای مسئولین آن ستاد در  مأموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و بنا بر ادّ

کرد( خودکشی  می  ،بازداشتگاه  مراجعه  مذکور  ستاد  به  بزهدیده  پدر  از    ،کندوقتی  یکی 

می زهرا  پدر  به  ستاد  صالحّیگ مسئوالن  تو  دختر  ما  نظر  »از  این  وید:  در  بودن  پزشک  ت 

مسئوالن  ،.( در واقع55199، کد خبر: 6/8/1387ایران،  مملکت را ندارد« )خبرگزاری عصر

بزهدیده   از  تصویر  این  القای  در  سعی  او  به  زدن  انگ  و  بزهدیده  خواندن  ناالیق  با  ستاد 

 هی نبوده است. اند که او چندان هم شخص موجّ داشته

توان  نمونۀ دیگر از تالش برای ارائۀ تصویری منفی از بزهدیدگان مرگ در زندان را می

هام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد  به اتّ ال کارگری که  در پروندۀ شاهرخ زمانی )فعّ

امنّی ملّبرهم زدن  به یازده سال زندان محکوم شده بود و در تاریخ  ت  بر   23/6/1390ی  بنا 

رجاییگزارش زندان  در  مغزی  سکتۀ  اثر  بر  از  ها  یکی  کرد.  مشاهده  درگذشت(  شهر 

انقالب    ای ضدّ»زمانی در خانواده  دارد:ها در مقام توصیف این بزهدیده اظهار میخبرگزاری

ب« و ساواک بود و از هوادارن حزب توده  گبه دنیا آمد و پدرش از جاسوسان دوجانبه »ک

 

1. Anonymous police sources.  
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می شمار  تبعّی  (...)  رفتبه  به  بیوی،  احزاب  به  خانوادگی  فضای  از  در  خاصّیت  ت چپ 

های تهران و تبریز صورت  ر استانای را دیافتههای سازمانتالیّ معاندت با انقالب پیوست و فعّ

شان کرد« )خبرگزاری فارس،  داد و اقدام به تبلیغات جریان چپ، افکار و اقدامات تشکیالتی

4/8 /1394  .) 

نظر قرار داد. نخست اینکه  ها مدّرسد دو نکته را باید در ارتباط با این توصیفبه نظر می

م و  دوّ ۀزاری به احراز رسیده است. نکتها چگونه برای این خبرگص نیست این ویژگیمشخّ

ها  ها، اساساً چه ضرورتی بیان این ویژگیتر آن است که بر فرض وجود این ویژگیاساسی

موجّ  میرا  نکته  این  پاسخ  احتماالًدوّ  ۀنماید؟  را  ارائۀ    م  که  دانست  موضوع  این  در  باید 

فوت زندانی  از  منفی  تولّتصویری  مبنای  بر  خانشده  در  ادّوادهد  بر  بنا  که  این  ای  عای 

ضدّ با    خبرگزاری،  مخالف  تبلیغات  به  اقدام  خانوادگی  فضای  تأثیر  تحت  و  بوده  انقالب 

کنندۀ تصویری از یک »دشمن« است  بیان  ،شدۀ سیاسی نظام کرده استهای پذیرفتهارزش

نمی الیقی محسوب  بزهدیدۀ  قبول،  مورد  اخالقی  از محدودۀ  واسطۀ خروج  به  و  که  شود 

یک   نه  و  دشمن  تصویر  القای  نیست.  شدن  غمگین  احساس  برانگیزندۀ  چندان  او  مرگ 

حقوق    ات های حقوق کیفری و بهره بردن از امتیاز تشهروند مجرم، امکان عبور از محدودیّ

توان در شرایطی دشمن یا تروریست احتمالی را  زیرا در جنگ می ،آوردجنگ را فراهم می

 (.  467 :1388، کشت )صدر توحیدخانه

بدنامگونه از  دیگر  میای  را  بزهدیدگان سازی  کیفری  سوابق  نمودن  برجسته  در  توان 

های  مرگ در زندان مشاهده کرد. برای نمونه، در اخبار رسمی مربوط به یکی دیگر از پرونده 

  شخص   که بنا بر گزارش معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی  -مرگ در زندان  

از قولِ معاون اجتماعی    -  نداشته است  96خودکشی کرده و ارتباطی با اغتشاشات دی ماه سال  

استان مرکزی می انتظامی  »مّتفرماندهی  فقره سوابق کیفری در زمینۀ  خوانیم:  هم دارای سه 

)همان،   است«  بوده  درگیری  و  خبر:  16/10/1396مزاحمت  کد   ،13961016000995  .)

ی که ضرورتی به بیان آنها وجود ندارد در مصاحبۀ این مقام پلیس نیز مشهود  پرداختن به نکات

علّ با  ارتباطی  نه  بوده  و درگیری  مزاحمت  زمینۀ  در  دارای سوابقی  زندانی  اینکه  ت  است. 

او   موادّ  - بازداشت  فروش  و  عنوان شدهمخدّ  که در همان مصاحبه، خرید  نه    -  ر  و  دارد 
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دبرطرف  که  است  شبهاتی  رسانهکنندۀ  سوی  از  زمان  آن  در  او  مرگ  نحوۀ  مورد  های  ر 

عای پلیس مبنی  ت ادّخارجی مطرح شده بود. مسئلۀ دیگر این است که با فرض اثبات صحّ

نظرگاه در طول  فانه با اینکه مأمور تحتبر خودکشی زندانی، این گفتۀ مقام مذکور که »متأسّ 

آخرین باری که برای سرکشی مراجعه    ،هم را به عمل آوردشب چندین نوبت سرکشی از متّ 

متوجّ می باخته است« ه میکند  پیچیده و جان  به دور گردنش  را  لباس خود    ، شود که وی 

توجیهنمی مسئولیّ تواند  تحتکنندۀ  مأمور  حقّت  حفظ  در  شخص    نظرگاه  حیات 

های مداربسته  شده در هر لحظه از طریق دوربین شده باشد. نظارت بر افراد بازداشتبازداشت

هایی که امکان استفاده برای خودکشی را  و گرفتن اشیایی چون کمربند، بند کفش و لباس

از جمله اقداماتی است که برای پیشگیری از ایراد آسیب زندانیان به خود یا ارتکاب    ،دارند

 گرفت. نظرگاه قرار میه مسئوالن تحتخودکشی باید مورد توجّ 

دی یکی  در  مشابه  طور  پرونده به  از  میگر  بزهدیده  کیفری  سوابق  بر  تمرکز  با  توان  ها 

ای که دادگستری تهران در مورد  هالعّیهای بدنام کردن بزهدیده را مشاهده کرد: در اطّ جلوه

است کرده  صادر  زندانیان  از  یکی  معرّ  ،مرگ  هنگام  متوفّبه  میفی  با  ی  »فردی  خوانیم: 

  -1د فری با سوابق کیفری )صفرعلی و معروف به محمّ د رجبی ثانی« فرزند  صات »محمّمشخّ

ف تصرّ  -3و    1371ر در سال  مخدّ  نگهداری موادّ  -2و    1361جرح عمدی با چاقو در سال  

 - 08919، کد خبر:  22/9/1383« )خبرگزاری ایسنا،  )...(    (1380عدوانی و تخریب در سال  

می  8309 نظر  به  دادگستری(.  وزارت  منبع:  س ،  ارائۀ  متوفّ رسد  زندانی  کیفری  در  وابق  ی 

که پیرامون   بوده  ۀ دادگستری تهران که با هدف تنویر افکار عمومی و تکذیب شایعتی العّیاطّ

شده از »بزهدیده« به »بزهکار« قابل  ت زندانی فوتمرگ او ایجاد شده با کارکرد تغییر موقعیّ 

افسران زندان به مثابۀ    تحلیل است. یکی از آثار اصلی ایدئولوژیک، در برساخت اجتماعی

های خطرناک درون زندان به  تبزهدیدگان همیشگی خشونت زندانیان، آن است که وضعّی

  شوند که عوامل دولت با آن روبرو هستند. این برساختْسازی میی مفهومحوادث مهمّ  ۀمثاب

 :Joe, 2004)  سازدسازی خشونت فیزیکی درون دولت منحرف میهات را از نهادینهتوجّ 

127 .) 
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سازی بزهدیدگان مرگ در زندان محدود به کارکنان نهادهای عدالت کیفری و  بدنام 

رسیدگی    ۀهای ویژتئها و هی مستقل کمیتههای نیمهی گزارششود. حّتکارکنان زندان نمی

های مختلف تحت تأثیر فضای سیاسی حاکم بر  های مرگ در زندان نیز به گونهبه پرونده 

ها قرار  ها و انگگزارش، بزهدیده را در معرض انواع بدنامی   ۀفرآیند انجام تحقیقات و تهّی

  جمهوری برای رسیدگی به مسئلۀ   یس ئر ۀت ویژئ در انتهای گزارش هی  ،دهند. برای نمونهمی

مالحظه مورد اشاره قرار گرفته که تحلیل محتوای برخی از آنها   5فوت خانم زهرا کاظمی، 

م« بیان  در »مالحظۀ دوّ  ،کند. برای نمونهجلوهایی از بدنامی بزهدیده را به ذهن تداعی می

داده و از  های نامربوط میاالت، پاسخؤشده است: »وی در مراحل مختلف بازداشت، به س

هم، استفاده  سکوت متّ   گرفتن حقّرفته است«؛ ضمن نادیدهاف طفره میونه پاسخ شفّ هرگ  ئۀارا

تواند این توجیه را در پی داشته  سکوت را موجبی برای تخطئۀ او دانسته است و می  از حقّ

بار آنها است. به همین  کنندۀ رفتارهای خشونتباشد که عدم همکاری او با بازجویان توجیه

  ۀ دهد که »رفتارهای غیرطبیعی، جسورانه و پرخاشگران چهارم« گواهی می  ۀحظترتیب، »مال

رسد  یید شده است«. در مجموع به نظر میأت بازداشت از سوی هر سه نهاد ذیربط تاو در مدّ

بازنمایندۀ تصویر    ه قرار گرفته تلویحاً آنچه تحت عنوان مالحظات در این گزارش مورد توجّ 

بازداشت زن  از یک  توجیهخشن  است که  یا  شده  پلیس  از سوی  بکاررفته  کنندۀ خشونت 

مأموران زندان به هنگام بازجویی از او است. عالوه بر این دو مورد، در این گزارش رفتارهایی  

که نه در مغایرت با قانون که   اندمستمسک القای تصویری ناخوشایند از بزهدیده قرار گرفته

پرداختن به موضوعاتی از زندگی شخصی    ،د. برای نمونهنر در تقابل با عرف جامعه قرار دا 

توجّ با  از کشور،  از همسرش در خارج  او  سنّ بزهدیده همچون طالق  به  فرهنگی  ته  های 

کارکردی جز   ،دنهایی که در افکار عمومی وجود دارداوریجامعۀ ایران و تحت تأثیر پیش 

 از یک زن سرکش ندارد.  یارائۀ تصویر

عدالت کیفری به سوابق کیفری زندانی    ماتمقا  های رسمی یا گفتمانه بیشتر گزارشتوجّ 

ت در اوضاع و احوال پیرامون مرگ،  افیّ ت فوت و ایجاد شّفشده به جای پرداختن به علّ فوت

تلویحاً    ر در وقوع مرگثّؤت نهایی و مشرایط نگهداری فرد در حبس و در نهایت کشف علّ

به سوی  کاریهات افکار عمومی از تقصیر و خالفموجب تغییر توجّ پلیس  های مأموران 
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ت چندانی را  اسّیکه مرگ او حسّ ، گرددئۀ تصویری منفی از بزهدیدۀ مرگ در زندان میاار

های ویژه هم به طور کامل از استقالل برخوردار نیستند و برای  ی این کمیتهانگیزد. حّتبرنمی

هایی  هایی چون همسویی با زندانیان غیرخودی جلوهبعدی و پرهیز از انگ  مات هانگرانی از اتّ

 دهند.های خود نشان میاز بدنامی بزهدیدگان مرگ در زندان را در گزارش

 هارسانی و نظارتی رسانه ع . اعمال محدوديّت در کارکرد اطّال 2-3

رسانی و آموزش، رسالت دیگری را بر عهده  العنقش اطّ  ها در کنارهای اخیر، رسانهدر سال

ها با افشاگری خود  رسانه  ،وجوگری و تفتیشی است. بر این اساس اند و آن نقش جستگرفته

لع ساختن  کنند و از طریق مطّشکنند و آن را جبران میسکوت مراجع رسمی و دولتی را می

  جرایم آوردند تا در مورد نقض شدید هنجارها و ارتکاب ها فشار میافکار عمومی به دولت

پوشی  یز« و چشمآمهای »مالطفتهای متناسب از خود نشان دهند و از روششدید واکنش 

العات مربوط  (. با این حال، تحلیل اخبار و اطّ 337  :1393مارتی،  دلماس  ) خودداری نمایند

پرونده  واقعّیبه  این  بیانگر  زندان،  در  که رسانههای مرگ  است  از سویی  ت  های گروهی، 

ب مربوط  اخبار  بازتاب  در  پروندهدآزادی چندانی  دیگر حّتین  از سوی  و  ندارند  اگها  ر  ی 

ها  منبع اصلی رسانه  ،ر شودهای داخلی میسّها در رسانهای برخی از این پرونده بازنمایی رسانه

رسمی انتظامی و قضایی و مسئوالن نهادهایی است که خود ممکن است در معرض مات  مقا

حقّ اتّ رعایت  عدم  برهام  قرار    زندانیان  جسمانی  بازنمایی  باشند  داشته   سالمت  شیوۀ  این   .

متّ رسانه ندرت  به  خانوادای  اظهارنظرهای  بر  هم  ۀکی  زندانیان  بزهدیده، بزهدیده،  با  بند 

مستقل   خبری  منابع  دیگر  و  مدافع  عنوان  استوکالی  تحت  پژوهشی  انگلستان،  در   .

سیاه مرگ  و  مطبوعات  رسانه»نژادگرایی،  رویکرد  مورد  در  عدالت  پوستان«،  نظام  در  ها 

بازتاب پرونده  کیفری در آن کشور در ارتباط  دهد که  های مرگ در زندان توضیح میبا 

انگلستان به ندرت انتقادات خانوادهبرخی رسانه های  ها تحت تأثیر وابستگی مالی به پلیس 

دهند و به جای  بزهدیدگانِ مرگ در زندان را نسبت به عملکرد مأموران پلیس پوشش می

پرونده  در  قدرت  از  پلیس  سوءاستفاده  بازداشتگاهتحلیل  در  مرگ  ارائۀ  های  با  ها، 
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 انگارندکننده از بزهدیدگان مسئولیت پلیس را در این زمینه نادیده میهایی گمراهتوصیف

(Erfani-Ghettani, 2018: 255.) 

دهندۀ  های ایران نیز نشانهای مرگ در زندانالعات مربوط به پروندهتحلیل اخبار و اطّ

های دولتی و وابسته به نظام سیاسی است.  ها، به ویژه در رسانهگیریمواردی از این دست سو

های داخلی در صورت پذیرش اصل مرگ، عوامل رسمی در رسانه  ماتروی هم رفته، مقا

شمارند. در حالی که  ت اصلی مرگ میای چون بیماری فرد یا خودکشی را علّغیرمجرمانه

العات  های دولتی به تحلیل اطّسو با روایتهای همبرداشت  ها با ارائۀ رسد این رسانهبه نظر می

ای  های مستقل در اغلب موارد با درجهپردازند، رسانههای مرگ در زندان میپیرامون پرونده 

ای از  شوند. به عنوان نمونههایی چون توقیف مواجه میاز تحدید و در مواردی با واکنش 

با روایتهای همرسانه از مرگ در زندان، میسو  دولتی  بهای  نوشتدتوان  از    هین  از یکی 

:  ه استهای دولتی در مورد جنایات بازداشتگاه کهریزک اشاره کرد که بیان داشتروزنامه

چیزی شبیه    88اسرائیلی  -فروشان فتنۀ آمریکایی »جرم مرتضوی در مقایسه با جنایات وطن 

  ۀ فروشی به دستور دشمنان بیرونی است« )روزناموطن عبور از چراغ قرمز در مقایسه با خیانت  

 (. 27/6/1395 ،کیهان

ها با انعکاس اخبار مربوط دهد که چگونه رسانهها نشان میتحلیل محتوای این روزنامه

کنند و قضاوت و داوری آنها دربارۀ  ی را به مردم تحمیل میهایی جنایی، نگرش خاصّ به پدید 

را   کیفری  عدالت  و  میجرم  )فرجیها،  سازمان  رسانه58  :1385دهند  یک  (.  گروهی  های 

دهند؛ آنها  از پلیس ارائه می  را  ج از جرم و اعمال مجرمانه و یک تصویر حمایتی تصویر مهّی

به گونهاتّ ما  نشان میفاقات غیرعادی را در زندگی  دهند که حوادثی عادی و معمولی ای 

  أشود در واقع منشجامعه منتشر می  (. این تصویر که در کلّ 26  :1381)وایت و هینس،    هستند

ها اغلب خود را در ردیف  ت مجرمانه دارند. افزون بر این، رسانهنگاهی است که افراد به واقعّی

دهند. این امر منطبق با تحلیل مک  های ذهنی مخاطبان خود قرار میها و کلیشهداوریپیش 

بلکه جزو یک فرایند    ،طرف نیستندها بیشناس، است که به موجب آن، رسانهجامعه  1، لوهان

 

1. Mac Luhan. 
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 : 1389دهند که قادر است وقایع را تغییر دهد )پیکا،  اند و عامل پویایی را تشکیل میاجتماعی

ای به  دهد که در آن هیچ اشاره(. تحلیل محتوای نوشتۀ مذکور از این روزنامه نشان می84

شدگان نشده و از این موضوع به طور سربسته عبور شده است؛ در  قتل چند تن از بازداشت

اتّ ای که هیچ اطّ این صورت خواننده همانطور که از    ، فاقات رخ داده نداشته باشدالعی از 

نوش  برمیمنطوق  و  حد  ،آیدته  ناخواسته  به طور  که آن هم  را،  تهران  دادستان  اکثر خطای 

ه  داند که البّتبه بازداشتگاه کهریزک می  88های سال  هم آشوبغیرعمدی بوده!، اعزام سه متّ 

آن عذر خواسته از  میایشان هم  نظر  به  تقلیلاند!  بی/کمرسد  و  دادن  ّیاهمّ گرایی  ت جلوه 

زندان در گزارشلۀ مرگ دئ مس به حاشیهرسانه  ر  ها در  راندن خانواده  های دولتی موجب 

می جنایی  تحقیقات  تصوّفرایند  و  بازنمایی  بر  جمعی  ارتباط  وسائل  از  گردد.  فرد  هر  ر 

ات  ّیئد. انتخاب اوصاف، نحوۀ بیان و برجسته کردن جزنگذاربزهکاری یا بزهکاران تأثیر می

ت نیست  کنند که تمام واقعیّ ت را منتقل میها تصویری از واقعیّ نهیک رویداد مجرمانه: رسا

 (.  85 :1389ت ندارد )پیکا، و گاه به هیچ وجه ارتباطی با واقعّی

این  بر  دوّ  ،عالوه  دستۀ  مورد  رسانهدر  از  هستند  م  برخوردار  بیشتری  استقالل  از  که  ها 

افکنی و ایجاد موانعی  پرهیز از شبهه  دی از هشدار مقامات رسمی مبنی برتوان موارد متعدّمی

ها را مشاهده نمود. این هشدارها در عمل جریان  برای بازتاب خبری مربوط به این پرونده

چراکه بسیاری از آنها    ،دنسازهای اساسی مواجه میآزاد خبررسانی مطبوعات را با چالش 

چون نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در عمل آزادی خود را    ماتی هابرای اجتناب از اتّ 

توان در گفتمان برخی از مقامات  هایی از این دست هشدارها را میدهند. جلوهاز دست می

نمونه برای  کرد.  مشاهده  ایران  قضایی  و  )فرماند  ،پلیسی  پلیس  مقامات  از  انتظامی   ۀیکی 

)ناد فرد  یک  مرگ  با  ارتباط  در  شریفیآبادان(  بیان  ر  شهر  آن  پلیس  بازداشتگاه  در  فرد( 

اند پلیس، نادر را شکنجه کرده از  عا کردهو ادّ داشت: »افرادی که این موضوع را نشر داده  

هام تشویش اذهان عمومی  حقوقی ناجا تحت تعقیب قرار گرفتند و به اتّ  ۀطریق پلیس فتا و دایر

با  ۀو خدشه دار کردن چهر آنها برخورد خواهد شد« )پایگاه خبری    پلیس و نشر اکاذیب 

 (.  1395/ 27/3ایران،  ۀ، همچنین روزنام 275756کد خبر:  ،27/3/95تحلیلی انتخاب 
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به همین ترتیب، مصاحبۀ دادستان آمل نیز در ارتباط با مرگ یک فرد در زندان این شهر  

م جرم  و  است  اکاذیب  نشر  مصداق  کذب،  مطلب  هرگونه  »انتشار  اینکه  بر  حسوب  مبنی 

ی و استانی که  های محلّشود و با منتشرکنندگان مطالب کذب در فضای مجازی یا سایتمی

امنّیآسایش   بیندازند برخورد قاطع میت  و  به مخاطره  شود« )باشگاه خبرنگاران  عمومی را 

خبر:  23/1/1395جوان،   کد  سخت  ،(5563567،  رویکرد  همان  راستای  برای  در  گیری 

ها قابل تحلیل است. در حقیقت  العات مربوط به این پروندهبازنمایی اخبار و اطّ  جهتها  رسانه

بیان داشته نویسندگان  برخی  ابهام  که  طبیعی است  ،اندچنانکه  مایۀ خوبی  هایی دستچنین 

که به موجب قانون    ،تا هم شاکیان و هم دادرسان دانسته یا ندانسته بسیاری از انتقادها را  باشند

 (. 189  :1387ی کنند )نوبهار،  شهروندان و نهادهای مدنی است، اهانت و جرم تلّق  قّاساسی ح 

ها منجر به توقیف برخی مطبوعات گشته  هایی از این پروندهدر برخی موارد انتشار گزارش

های »شرق« و »یاس نو« اشاره نمود که به دلیل پوشش  توان به روزنامهمی  ،است. برای نمونه

انتشار سخنان وکیل  دادن خبر مرب نمایندگان مجلس ششم و همچنین  اعتراضی  نامۀ  به  وط 

 (. 25/6/1388 اعتماد،  ۀزهرا کاظمی توقیف شدند )روزنام

ت شناخته نشده، تصمیم  العات هنوز به رسمیّ دسترسی آزاد به اطّ  در کشورهایی که حقّ

اطّ  حفظ  قوّبه  صالحدید  تابع  آنها  افشای  از  امتناع  یا  دولتی  این  مجریّ  ۀالعات  است.  ه 

ی یا حریم خصوصی بلکه برای  ت ملّها نه تنها بنا به دالیل مشروع نظیر حفظ امنّیحکومت

انتقادات مربوط به تخلّ  ها، در مخفی نگه  فات، مشکالت و نابسامانیمصون داشتن خود از 

 . (41 :1384العاتی آزادی عمل دارند )دبلیو و همکاران، داشتن هر اطّ 

اطّمحدودیّایجاد   روند  در  بر پرونده   دربارۀرسانی  العت  عالوه  زندان،  در  مرگ  های 

مصاحبۀ وکالی    ،شود. برای نمونهدر مواردی وکالی بزهدیدگان را هم شامل می  ،هارسانه

جوادی )امیر  کهریزک  بازداشتگاه  بزهدیدگان  از  که   فر(یکی  است  اشاره  یک   قابل  در 

ما »قاضی  داشت:  بیان  جلسمصاحبه  کرد«   ۀنند  منع  دادگاه  مطالب  بیان  از  را  طرفین  قبل 

(. قانون آیین دادرسی کیفری ایران در  49912خبر:   ۀ ، شناس11/2/1392)خبرگزاری تسنیم، 

اشخاصی را که در    ۀ ّیماتی، کلّ ی محرمانه بودن تحقیقات مقدّ، اگرچه با بیان اصل کلّ 91  ۀمادّ

  353و    352  در موادّ   ،ف به حفظ اسرار دانستهماتی حضور دارند موظّجریان تحقیقات مقدّ
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اصل را بر علنی بودن محاکمات   ،های کیفری استکه مربوط به مرحلۀ رسیدگی در دادگاه

 دانسته و انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده را جز در شرایطی خاص مجاز دانسته است.  

می نظر  به  آزادیرسد رسانهدر مجموع  عمل  در  بازتاب جز  های رسمی  در  ات  ّیئچندانی 

ها مطابق های مرگ در زندان ندارند و مجبور به انعکاس اخبار این پروندهمربوط به پرونده 

تر نیز از جانب نهادهای  های مستقلرسانه  ،نظر نهادهای متبوع خود هستند. در طرف دیگر

دهای نظارتی خود با  گیرند و در صورت انجام کارکرتی و قضایی تحت فشار قرار میامنّی

شوند. تمایل عمومی مقامات عدالت کیفری به »به  قضایی مواجه میاقدامات قضایی و شبه

پرونده  این  کردن«  برگزار  که  سکوت  شده  موجب  این  در  ها  از  بسیاری  مورد  در  عمل 

  باریهای داخلی یافت. در مواردی هم که بتوان اخ ها کمترین خبری را نتوان در رسانهپرونده 

سو با نظام عدالت کیفری پیدا کرد، خشونت عوامل  های همها در رسانهاز برخی از پرونده  را

 ,Simشود )سازی میت تمام در قالب اصطالحات مثبت مفهومها با دقّدولت درون زندان

Ibid, p. 115لت  ها، هشدار مقامات عداهای این پرونده (. برگزاری عموماً غیرعلنی دادگاه

ها  های بزهدیدگان از مصاحبه با رسانهمنع خانواده  و  کیفری به پرهیز از تشویش اذهان عمومی

 توان در همین راستا تفسیر کرد. را می

های  های مربوط به پرونده ها در بازتاب گزارشآزادی رسانه رسد رعایت حقّ به نظر می

بیان خواسته های دولتی از  بزهدیدگان در کنار روایت  هایهای خانوادهمرگ در زندان و 

و بستگان    ءد. دسترسی وکال ن کنت در روند تحقیقات جنایی کمک میافّیواقعه، به ایجاد شّف

رساند قضایی می  ماتهای گروهی مستقل، صدای آنها را به گوش مقابزهدیدگان به رسانه

 کند.سونگری نسبت به واقعۀ مرگ در زندان جلوگیری میو از یک

 نتيجه
ها در نظام عدالت کیفری  های این پروندهمطالعات تجربی در حوزۀ مرگ در زندان و بررسی

های بزهدیدگان، در مواردی نظام عدالت  های خانوادهد که به رغم پیگیرین دهایران نشان می

ت و پاسخگویی در قبال این  افیّ ی برای کشف حقیقت، ایجاد شّفای جدّیفری دارای ارادهک

های مرگ در زندان بیانگر این  رسمی از پرونده  های ها نیست. تحلیل اخبار و گزارشمرگ
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  موضوع است که در صورت پذیرش اصل وقوع مرگ در گفتمان رسمی، توجیهات تقریباً 

ادّ بر  بیماریعای خودکهمیشگی  یا  مبتنی هستند. وارونه جلوه دادن  های زمینهشی  فرد  ای 

ت شناخته نشدن های مجرمانۀ اوضاع و احوال منجر به مرگ، به رسمّیحقیقت و انکار جنبه

د. از طرف دیگر بدنام کردن بزهدیده و  نشکایت کیفری بستگان بزهدیده را به همراه دار

  مات تی او از سوی مقاهای منفی شخصّیکید بر جنبهتوصیف او بر مبنای سوابق کیفری و تأ 

وار  اد که در نگاه افکار عمومی سزن کن ت او را از بزهدیده به بزهکاری تبدیل میرسمی، موقعّی

مقا است.  بوده  سرنوشتی  شیوه  ماتچنین  چنین  با  عمل  در  پلیسی  و  خشونت  قضایی  ای، 

شده  های زندانی فوتها و سرسختیقاومتشده از سوی عوامل خود را با تکیه بر مارگرفتهکب

ها و دستکاری محتوای  آنها با در اختیار گرفتن کنترل رسانه  ،دهند. در این بین ه نشان میموجّ

تخصّ گزارش )در های  پرونده  به  رسیدگی  جلسات  برگزار کردن  غیرعلنی  بر  تأکید  صی، 

مجرمانۀ مرگ( و ایجاد   ۀن جنب آن در همان مرحلۀ تحقیقات با توجیه فقدا  صورت عدم ردّ

های خارجی یا مستقل و تهدید به ویژه برای مصاحبه با رسانه  هت برای خانوادۀ بزهدیدممنوعّی

جز افشاکنندگان  کیفری  تعقیب  اذهان  ّیئبه  تشویش  و  اکاذیب  نشر  عنوان  با  پرونده  ات 

ها با  شوند. این رسانهمیهای بزهدیدگان به عدالت  عمومی، در عمل مانع دسترسی خانواده

سرزنش بستگان بزهدیده در    عدالت کیفری و احتماالً  ماتهای مقابازتاب انحصاری دیدگاه

تقصیر  های مستقل، در خدمت هدایت افکار عمومی به سوی بیوگو با رسانهصورت گفت

می قرار  زندان  مقامات  و  پلیس  عوامل  دادن  رویّنشان  در  ایرگیرند.  قضایی  غالب  ۀ  ان، 

های مرگ در زندان یا با توجیه عدم وقوع هرگونه جرمی  های کیفری شاکیان پروندهتعقیب

های  فات یا جرایمی سبک موجب مجازاتشوند یا با احراز تخلّمنجر به قرار منع تعقیب می

ت  عدالت کیفری در مورد علّ  ماتشوند. از سوی دیگر اظهارنظر مقاانتظامی یا تعزیری می

زیادی بر سرنوشت شکایت    صی و مستقل تا حدّقوع مرگ پیش از انجام تحقیقات تخصّ و

های مبتنی بر انصاف مستلزم اندازد. گفتمانکیفری خانوادۀ بزهدیده از همان ابتدا سایه می

ت مرگ و تعیین مسئول آن پس از انجام چنین تحقیقاتی  ات علّ ّیئموکول نمودن اعالم جز

صی نداشته و باید منتظر اعالم نظر کارشناسانی  در بسیاری از آنها تخصّاست که مقام قضایی  

متخصّ  و  قانونی  پزشک  همۀ  چون  بودن  روشن  اعالم  باشد.   ... و  مرگ  بررسی صحنۀ  ص 
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ابتدا از سوی مقاّیئجز به ویژه مقامات  ات برای مقام قضایی از همان  باالی  رده   ماترسمی 

تصوّ  کیفری،  قضاعدالت  رسیدگی  رسیدن  نتیجهر  به  ناممکن  یی  تقریباً  را  آن  با  مغایر  ای 

های دولتی بر نفی هرگونه  سو با روایتهای وابسته و همتأکید رسانه  ، سازد. در این بین می

با مرگ زندانی و تحدید آنها از سوی مقا به    ماتمنشأ مجرمانه در ارتباط  عدالت کیفری 

موضو مورد  در  شبهاتی  ایجاد  و  کنکاش  از  دستهپرهیز  اصرار  با  تقابل  در  از  ع،  دیگر  ای 

های خارجی( بر وقوع مرگ در اثر رفتارهای مجرمانه، چهرۀ حقیقت را  رسانه ها )نوعاًرسانه

 سازد. مخدوش می
لع ساختن خانواده یا بستگان زندانی در نخستین لحظات پس  ایجاد الزام قانونی برای مطّ

امکان حضور آنها به همراه نمایندگانی چون وکیل   آوردن از وقوع مرگ در زندان و فراهم
ص مورد اعتماد در صحنۀ مرگ برای مشاهدۀ مکان مرگ و ثبت و ضبط  و پزشک متخصّ

ها در جلسۀ  شرایط جسد و محیط بازداشت، مشارکت پزشک قانونی مورد اعتماد خانواده
ها و وکالی  خانواده  بینی سازکارهای قانونی برای مشارکتپیش   نیز  کالبدگشایی از جسد و

می جنایی  تحقیقات  فرایند  سراسر  در  حدّنتواآنها  تا  دادن    ند  جلوه  وارونه  امکان  زیادی 
های  ات جنایی پروندهق انجام تحقی   ،عالوه بر این   د.ن حقیقت و تحریف واقعه را کاهش ده 

با    ،ستندهام نسبت به این پدیده نی مرگ در زندان از سوی نهادهای مستقلی که در معرض اتّ
بستگان   و  خانواده  دادن  مشارکت  و  بودن  جامع  بودن،  سریع  اصل  چون  اصولی  رعایت 

ت قطعی فوت پیش  دار در مورد علّرسمی از اظهارنظرهای جهت  ماتبزهدیده و پرهیز مقا
تخصّ  تحقیقات  پایان  خانوادهاز  دسترسی  مستقل،  و  را  صی  عدالت  به  بزهدیدگان  های 

ل در فرهنگ سازمانی نهادهای کیفری و تغییر . در کنار این موارد، تحوّسازدپذیرتر میامکان
رویّ از  هدر  آنها،  ساختن  بدنام  و  بزهدیدگان  کیفری  سوابق  نمودن  برجسته  بر  مبتنی  های 

میت  ّیاهمّکم زندان  و  بازداشتگاه  محیط  در  افراد  مرگ  نکتانگاشتن  اینکه    ۀکاهد.  آخر 
ات مربوط به روند تحقیقات  ّیئها و جزهای جمعی برای بازتاب گزارشتضمین آزادی رسانه
پرونده این  شّفجنایی  افزایش  راستای  در  صدای  افّیها  شنیدن  برای  بستری  ایجاد  و  ت 

 . های بزهدیدگان مرگ در زندان اثربخش خواهد بودخانواده
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