
 دور تازه اعترافات در جمهوری اسالمی
 

 
 مازيار بهاری

ايران واکنش هايی را  مجموعه ای از اعترافات اجباری دستگير شدگان اعتراضات پس از انتخابات در آغاز
 .در سطح داخلی و جهانی برانگيخته است

اعتبار خواندن  مجاهدين انقالب اسالمی و جبهه مشارکت ايران اسالمی ضمن غير قانونی و بی سازمان
سازمان عفو بين الملل هم ضمن رد شيوه گرفتن  .اعترافات اعالم شده، محتوای اعترافات را رد کرده اند

 .افرادی که در زندان هستند ابراز نگرانی کرده است نسبت به اوضاعاعترافات اجباری 
در يک نشست خبری  کانادايی مجله نيوزويک تازه ترين اعترافات را -بهاری روزنامه نگار ايرانی  مازيار

 خرداد 24 و 23های شنبه و يک شنبه  آقای بهاری پس از پوشش خبری اعتراضات روز. ابراز کرده است
 .ان بازداشت شدماه در تهر
را در ايجاد آنچه  آقای بهاری به گونه ای تنظيم شده که سهم رسانه های آمريکايی و بريتانيايی اعترافات

اظهارات آقای بهاری در نشست خبری حاکی از آن  همچنين. انقالب رنگين خوانده شده است، نشان می دهد
 .در انتخابات را به مردم القا کننددنبال آن بوده اند که تقلب  است که رسانه های خارجی به

مشاور مهدی کروبی  از اين سخنانی از قول محمد علی ابطحی معاون پيشين رييس جمهوری ايران و پيش
سردبير روزنامه اعتماد ملی منتشر شده بود که  در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و محمد قوچانی

 .قلمداد شده است در شمار اعترافات آن ها
 "ق.م"غير رسمی سپاه پاسداران تلقی می شود نوشته است که فردی به نام  وزنامه جوان که روزنامهر

انقالب مخملی دوره ديده  اعتراف کرده است که در يکی از کشورهای حاشيه خليج فارس برای به راه اندازی
 .است

 محتوای اعتراف ها
که برخی از دستگير   در تلويزيون مدعی شده بوددر حالی است که شب پيش از آن وزير اطالعات ايران اين

آنچه در اعترافات اجباری بيان . ديده بودند شدگان در کشور های حاشيه خليج فارس برای اغتشاش آموزش
 اتهاماتی است که در چند روز گذشته در سخنان مسووالن امنيتی و انتظامی به می شود در برگيرنده همان

 .بت داده شده استمعترضان و دستگير شدگان نس
کرد که به تدريج  در باره روند اعترافات هنگامی بيشتر شد که يک عضو کميسيون امنيت ملی اعالم نگرانی

جواد کريمی به روزنامه جوان گفته است . گرفت مردم در روز های آينده در جريان عمق مسايل قرار خواهند
 . افکار عمومی منزوی خواهند شدو رهبران اعتراضات در که با اعترافات اخير، گروه ها

اعترافات متهمان در برابر   ،کريمی گفته است که برای رفع شبهه در باره تحت فشار بودن اين افراد آقای
گفته است با وجود اين همه مدرک و واقعيت پس پرده  او. خبرنگاران داخلی و خارجی ابراز خواهد شد

 ".نظر نخواهند داشت آقايان معترض فرصت ابراز
 روش های اعتراف اجباری

قربانی اعتراف  1380 ، که خود در سال1370افشاری، از رهبران يک جريان اصلی دانشجويی در دهه  علی
آن چه در " شد به بی بی سی فارسی گفت که  اجباری بوده و مصاحبه او از تلويزيون در آن زمان پخش

 ".ديده می شود پرده آخر يک نمايش استمطبوعاتی اعتراف کنندگان  نمايش تلويزيونی يا مصاحبه
آن شروع می شود که  روند اعتراف گيری از زندان و پس از"با اشاره به تجربه شخصی خود می گويد  او

 ".ريزد و او به اصطالح می برد پس از فشار های جسمی و روحی تعادل ذهنی فرد به هم می
از آن که  مواردی را به من گفت که بنويسم و پسمن پس از دو ماه فشار و شکنجه، بازجو  در باره خود"

بازجوی من در اختيار گروه کارشناسی  متن را نوشتم طی گفت وگو با من موارد آن را تغيير داد و سپس متن
 ".تغييراتی در متن دادند بازجويی قرار داده شد و آن ها هم



رت صحبت کردن تمرين کنم که چند جلسه چندين بار ادای متن را به صو پس از تنظيم متن به من گفتند که "
 ".يا سه ساعته به طول انجاميد دو
دوربين اين حرف ها را  پيش از رفتن به جلسه گفت و گو با خبرنگار تلويزيون من از اين که بايد جلو تا"

هايم را خطاب به بازجو زدم و سپس خبرنگار صدا  در برابر دوربين هم نخست من حرف. بزنم خبر نداشتم
 ".کرد سيما شروع به پرسش از منو

 اعتراف اجباری در نظام بين الملل
دادگاه اعتراف اجباری  اساس معيار های بين المللی گرفتن اعتراف از فرد بر عليه خود در خارج از بر

عبدالکريم الهيجی نايب رييس . ضد شکنجه است خوانده می شود و مشمول مقررات بين المللی کنوانسيون
 بشر با بيان اين نکته به بخش فارسی بی بی سی گفت متاسفانه ايران به ين المللی جوامع حقوقفدراسيون ب

 . نپيوسته است1984کنوانسيون جهانی ضد شکنجه مصوب 
فاقد ارزش حقوقی است  حتی بر اساس قوانين ايران هم اعترافاتی که پخش می شود"الهيجی می گويد  آقای

شدگان و برای بد نام کردن مخالفان خود نيازمند  تهم کردن بقيه دستگيراما دولت جمهوری اسالمی برای م
 ".چنين اعتراف هايی است

 سی سال اعتراف
گرفتن و پخش اعترافات اجباری در ايران در سال های پس از انقالب به عنوان يک روش مرسوم مورد 

 .استفاده بوده است
کاظم شريعتمداری بود  ار اعتراف اجباری شد آيت اهللاز نخستين کسانی که در ايران پس از انقالب دچ يکی

 .آيت اهللا خمينی بخواند که ناگزير شد در تلويزيون توبه نامه ای را خطاب به
  به طور گسترده اعترافات کسانی پخش شد که به عنوان اعضای گروه1361تا  1359 در فاصله سال های

 .اعترافات اعدام شدند تراف کنندگان پس از پخشبيشترين اين اع. های سياسی چپ گرا معرفی می شدند
روش  پخش اعتراف يکی از" دانشگاه استانفورد به بخش فارسی بی بی سی گفته است  عباس ميالنی استاد

افزون بر ايجاد ارعاب و  هايی است که در حکومت های تماميت طلب به کار گرفته می شود و هدف آن
 ".داده اند -دروغ بزرگ  -مانند هانا آرنت به آن نام   نظريه پردازانیوحشت تکرار مداوم باور هايی است که

رهبری و توطئه هميشگی  گفته آقای ميالنی در نظام های استبدادی گزاره هايی مانند وحدت مردم با به
 ".نيازمند گرفتن اعتراف از مخالفان هستند دشمنان وجود دارد که رژيم ها برای باور پذير کردن آن

را داريم که هر فردی  های توتاليتر با گرفتن اعتراف از مخالفان می خواهند بگويند که ما اين قدرت رژيم"
 " .را که در مقابل ما ايستادگی کند درهم بشکنيم

است که بر دستگير  عفو بين الملل در بيانيه ای گرفتن اعترافات را نشانی از فشار هايی دانسته سازمان
عفو بين الملل از حقوق اوليه خود به عنوان  دستگير شدگانی که به تعبير سازمان. شدگان وارد می شود
 .زندانی محروم هستند

نتايج انتخابات را  معتقدند که دور جديد اعترافات اجباری در ايران هدف قانع کردن معترضان به ناظران
حذف جناح هايی از منتقدان داخل نظام از پيکر  ظيم توضيحات رسمی برایدنبال می کند و زمينه را برای تن
 .رسمی حکومت فراهم می کند

قانع کنند که برخورد  های امنيتی جمهوری اسالمی اميدوارند با پخش اعترافات بتوانند مخاطبان را دستگاه
وب مفهومی قرار دهند که در معترضان را در چارچ ها و بازداشت های دو هفته اخير اجتناب ناپذير بوده و

 .ضد واليت فقيه ناميده می شود ايران اصطالحا ضد انقالب و
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