
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    انسانیتویرانگران 
در ایران 98اعتراضات آبان  در پی و شکنجه ، ناپدیدسازیهای گستردهبازداشت 



 

در شکنجه  مختلف یشیوه چندین بازسازی تصویری از  روی جلد: عکس 

 انسپاه پاسداران، چنان که قربانی و العاتوزارت اطهای تحت نظر گاه بازداشت

 الملل. طراحی از عفو بیننداالملل توصیف کرده برای عفو بین

 

 

 

 

 

 

 مواردی که به طور مشخص ذکر شده باشند، متن این گزارش تحت قوانینبه استثنای 

 «Creative Commons ،( قرار ۴.۰المللی، نسخه بین« )ارجاع، مقصد غیرتجاری، بدون اشتقاق

 دارد. 

 ها در وبسایت ما رجوع کنید: برای اطالعات بیشتر لطفاً به صفحه مجوز

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode  

الملل نسبت داده شده اگر بخشی اعم از متن یا عکس به یک صاحب حقوق متفاوت از سازمان عفو بین

 گیرد. « قرار نمیCreative Commonsبخش دیگر تحت قوانین » آن باشد،

 

 الملل منتشر شده است.( توسط عفو بین1399) 2۰2۰این گزارش در سال 

 

 MDE 13/2891/2020 :  شماره ایندکس 

 زبان متن اصلی: انگلیسی 

 الملل یک جنبش جهانی با عضویت بیش از عفو بین

  جهانیهفت میلیون نفر است و اعضای آن برای تحقق 

 کنند که همگان در آن از حقوق بشر برخوردار باشند.می مبارزه

 

 دیدگاه ما این است که همگان باید از تمام حقوق 

 ی جهانی حقوق بشر« شده در »اعالمیه تصریح

 المللی حقوق بشر برخوردار باشند.و سایر موازین بین

 

 ما بدون وابستگی به هر دولت یا هرگونه ایدئولوژی سیاسی 

 های مذهبی و فارغ از هرگونه منافع اقتصادی یا گرایش

 های مالی های ما عمدتاً از طریق کمککنیم و هزینهعمل می

شود.اعضا و سایر اشخاص و نهادها تأمین می



3 

 

 فهرست

 
 6 ........................................................................................................... گزارش  ده ی . چک 1

 16 .............................................................................................. نه ی زم ش ی و پ   ق ی . روش تحق 2

 16 ....................................................................................................... ق یروش تحق 2.1

 19 ........................................................................................................ نهیزمشیپ   2.2

 21 .................................................................................. خودسرانه   ی ها و بازداشت   های ر ی . دستگ 3

 22 ............................................................................................. گسترده یهایریدستگ 3.1

 3۰ ................................................................................................... بازداشت کودکان 2.3

 33 ............................................................................................ شدگانبازداشت تیوضع 3.3

 35 ..................................................................................... اساسیب ای، مبهم یاتهامات واه 3.۴

 ۴2 ................................................................................................. ی قهر  ی ها ی دساز ی . ناپد ۴

 ۴3 ...................................................................................«یتیو »امن یمخف یهابازداشتگاه ۴.1

 ۴5 ........................................................................................ هانگه داشتن خانواده خبریب ۴.2

 ۴7 .................................................................................... ی قهر یسازدیدار ناپدموارد ادامه ۴.3

 5۰ ......................................................................... ی رانسان ی و غ   رحمانه بی   ی ها رفتار   ر ی شکنجه و سا.  5

 53 ........................................................................................ مدتیطوالن ی. حبس انفراد5.1

 53 ........................................................................................................ وجرح ضرب 5.2

 55 .................................................................. دردناک یهاتیکردن و نگه داشتن در وضع زانیآو 5.3



۴ 

 

 59 .................................................................................................... یکیشوک الکتر 5.۴

 6۰ ............................................................................................ ی و خشونت جنس ریتحق 5.5

 62 ............................................................................................ با آب یحس خفگ یالقا 5.6

 63 ..................................................................................... اعدام نمایشیبه مرگ و  دیتهد 5.7

 65 ............................................................................ ییایمیمواد ش یخوراندن اجبار ای قیتزر 5.8

 66 ................................................................................... یبه خدمات درمان یسلب دسترس 5.9

 67 ................................................................................... هاگاهبازداشت یرانسانیغ  طیشرا 5.1۰

 71 ................................................................................................ یروان یهاشکنجه  5.11

 72 ................................................................................................... ناعادالنه   ی ها . محاکمه 6

 7۴ ................................................ هیدفاع  هیته یبرا یکاف التیو تسه لیبه وک یمحروم شدن از دسترس 6.1

 78 ................................................................................................. ی »اعترافات« اجبار 6.2

 8۴ ....................................................... رمستقلیغ  یهادر مقابل دادگاه یعلنریغ  ای یابیغ  یهایدادرس 6.3

 88 .....................................................................................................یرعلنیاحکام غ  6.۴

 89 ............................................................................. یدنظرخواهیمؤثر به تجد یدگیعدم رس 6.5

 91 .............................................................................................. از مجازات   ت ی . بحران مصون 7

 91 ........................................................................................... ییو پاسخگو قیعدم تحق 7.1

 92 ........................................................................................... معترضان یچهره بیتخر 7.2

 95 .................................................................................... میاز آمران و عامالن جرا لیتجل  7.3

 97 ............................................................................................. ی الملل ن ی ب   ن ی و مواز   ن ی . قوان 8

 97 ............................................................................ ز یآمتشکل و تجمع مسالمت ان،یب یآزاد 8.1

 99 ................................................................................................. زداشت خودسرانه با 8.2



5 

 

 1۰۰ ............................................................................................... یقهر یدسازیناپد 8.3

 1۰2 ........................................................... یلیترذ ای یرانسانیغ  رحمانه،یب یهارفتار ریشکنجه و سا 8.۴

 1۰۴ ............................................................................................. ناعادالنه یهامحاکمه 8.5

 1۰6 .................................................................................................. یابیقتیحق حق 8.6

 1۰7 ................................................................................................ یخواهحق عدالت 8.7

 1۰9 ............................................................................................... غرامت افتیحق در 8.8

 111 ............................................................................................... ها ه ی و توص   ی ر ی گ جه ی . نت 9

 111 ...................................................................................................... یریگجه ینت 9.1

 112 ........................................................................................................ هاهی. توص9.2

 

 

 

  



6 

 

 گزارش  چکیده. 1

 

کردند که پسرت را هم به خاطر کارهای شما از دانشگاه  عذاب دادند. حتی تهدید می  ما را توانستندهر طور می »

خانواده بینم که من میمن برای احقاق حق و وضعیت معیشتی مردم به خیابان آمدم. گفتم می کنیم. اخراج می 

گفتند نه شما باید ها می آن آمدیم. اما  زنیم. ما برای این به خیابانخودم و دوستانم در فقر داریم دست و پا می 

   بوده  ی مدن اعتراض  کی نیا گفتمی مگیری. هایی دستور میاز چه گروهک  و  بگویی با چه کسی در ارتباط هستی

   ید. شما علیه نظام هستید.«اه گفتند که نه، شما به رهبری توهین کرد... اما می 

به طور  1398شرکت در اعتراضات آبان ماه در جریان است  هالملل گفتعفو بین بهکه ، استان خراسان رضوی مشهد، اهالی از معترضک ینقل قول از 

 . گرفته استها قرار و مورد شکنجه و سایر بدرفتاری شده خودسرانه بازداشت

 

ها هزار نفر در نقاط مختلف کشور دست به اعتراض زدند، که در جریان آن ده 1398در آبان ماه  یدر واکنش به اعتراضات سراسر

ها و مسئوالن ایرانی شبه قیمت بنزین به راه افتاده بود، مقاماعتراضاتی که به دلیل اقدام ناگهانی دولت برای افزایش چشمگیر و یک

های مرگبار و دستگیری ی عامدانه از سالحه جان باختن صدها نفر بر اثر استفادهکارزاری برای سرکوب گسترده به راه انداختند که ب

 ظرف چند روز منجر شد.در  سال 18تا  1۰ بین کودکزن و  ،بیش از هفت هزار مرد

و به این نتیجه ها و مسئوالن ایرانی با دستگیرشدگان در رابطه با اعتراضات را مورد تحقیق قرار داده الملل برخوردهای مقامعفو بین

یافته به نقض شدید حقوق بشر، از جمله از طریق بازداشت خودسرانه، ها و مسئوالن به طور گسترده و سازمانرسیده است که این مقام

 بیشتر   المللاند. عفو بینها و نقض آشکار حق برخورداری از محاکمه عادالنه، اقدام کردهناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری

را ی مرد، زن و کودک 3۰۴در نقاط مختلف کشور و مشخصات  کشتار غیرقانونی هایمستندات خود در مورد روال 1399خرداد در 

 منتشر کرده است که در جریان اعتراضات به دست نیروهای امنیتی ایران کشته شدند.

 روش تحقیق

نفر در خارج  1۰نفر در داخل ایران و  66مشروحی با  هایمصاحبه ، 1399شهریور  5 تا 1398آذر  5 یالملل، در فاصلهعفو بین

شان با دستگیری خودسرانه،  نفر از این افراد کسانی بودند که خودشان یا بستگان یا آشنایان نزدیک 6۰کشور انجام داده است. 

 1۴بردند؛ و ها معترضانی بودند که در خفا به سر مینفر از آن دو ها مواجه شده بودند؛ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری

 نفر دیگر افراد مطلعی بودند که یا شاهد تخلفات مورد نظر بوده و یا به شکل قابل اتکایی این تخلفات را مورد تحقیق قرار داده بودند
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آموزانی دانش  نگاران محلی و معلمان  نی، فعاالن و روزنامهکه دستگیر نشده بودند، وکال، کارکنان مراکز درما  عابرانی  شامل معترضان و  و

 .شدند، میکه دستگیر شده بودند

ها در اختیار دو شماره تلفن برای تماس با این سازمان و ارائه اطالعات مربوط به بازداشت  1398آذر    ۴الملل در  عالوه بر این، عفو بین

نفر از شهروندان  ب صدهاهای نوشتاری یا شنیداری و همچنین ویدئوهای متعددی از جانپیغامعموم قرار داد، و از آن تاریخ تا کنون  

شدگان، وکال، کارکنان مراکز ها، دوستان یا آشنایان بازداشتداخل کشور، شامل معترضان و شاهدان اعتراضات، اعضای خانواده

 ها دریافت کرده است.زنداننگاران یا فعاالن محلی و منابع مطلع در داخل درمانی، روزنامه

شان در »واحد تأیید محتوای دیجیتالی« این  شده از اعتراضات را، که سندیتالملل، به عالوه، تعداد زیادی از ویدئوهای ضبطعفو بین

رده و اظهارات  ها و سایر اسناد حقوقی را بررسی کسازمان به تأیید رسیده، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، تعدادی از احکام دادگاه

 های مستقل حقوق بشری را مد نظر قرار داده است.های منتشرشده از سوی سایر سازمانها و روایتمسئوالن و همچنین گزارش 

قضائیه، با تشریح  قوهجمهور کشور، و ابراهیم رئیسی، رئیس هایی خطاب به حسن روحانی، رئیسالملل در نامهسازمان عفو بین

ها شده، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی از سازی از جانب این مقاماین زمینه، خواهان اظهار نظر و شفاف های خود درنگرانی

 جانب آنان دریافت نکرده است.

 دستگیری و بازداشت خودسرانه

ات در جریان بوده، اما روزی انجام گرفته که اعتراض پنجها در طول دهد که بسیاری از دستگیری الملل نشان میهای عفو بینیافته

های متعاقب آن ادامه پیدا کرده است. افرادی که، در بسیاری از موارد به صورت  های گسترده در روزها و هفتهروال دستگیری 

های نظارتی ثبت کرده بودند آمیز، در تجمعات اعتراضی شرکت کرده بودند از طریق تصاویری که مأموران امنیتی یا دوربینمسالمت

شان دستگیر شدند. تعداد زیادی از معترضان و ، در محل تحصیلکودکانایی شده و در خانه یا محل کار و در مورد برخی از شناس

های گلوله زخم   از جملهشان،  اند، در حالی که برای مداوای جراحات بالقوه مهلکشاهدان اعتراضات نیز در مراکز درمانی دستگیر شده

 ها رفته بودند.یا سایر لطماتی که در جریان اعتراضات متحمل شده بودند، به بیمارستان

دادند، و مدافعان حقوق بشر اعتراضات را پوشش میبه  نگارانی که حوادث مربوط  ، از جمله روزنامهایرسانه  فعاالنفعاالن دانشجویی، 

باختگان کنندگان در مراسم یادبود جانسرانه بودند. در همین حال، برخی از شرکتهای خوداین دستگیری دیدگانآسیبهم از 

 اعتراضات نیز ناعادالنه به زندان افتادند.

امنیتی و به بهانه مقابله با اعتراضات به  به شدتبرداری از جو ها و مسئوالن، در ادامه روالی که از دیرباز برقرار بوده، با بهرهمقام

اند؛ به یافته مواجه بودههایی که با تبعیض سازماناقدام کردند، اقلیت نیز های قومیی فعاالن اقلیتخودسرانه  بازداشتدستگیری و 

این ترتیب، فعاالن عرب اهوازی، فعاالن ترک آذربایجانی، و فعاالن کردی بازداشت شدند که در مواردی حتی در تجمعات اعتراضی 



8 

 

اعتراضات، مأموران اطالعاتی و امنیتی با چندین نفر از فعاالن ترک آذربایجانی تماس روزهای  شرکت نکرده بودند. همچنین، در

 .خواهند شد در اعتراضات شرکت کنند، بازداشتاگر  گرفته و تهدیدشان کردند که 

و امنیتی افراد را مورد  مأموران اطالعاتینیروهای انتظامی و و  آمیز انجام شدهها به شیوه خشونتدر بسیاری از موارد، دستگیری

های تهاجمی و د. در برخی موارد، نیروهای امنیتی سالحنهای ون انداختها را به زور داخل ماشین وشتم قرار داده و آنضرب 

استان انجام  28 ها دردستگیری استان ایران،  31از ها به شکل تهدیدآمیز به نمایش گذاشتند. هایشان را در جریان دستگیری تفنگ 

 ده است.ش

آزار و ارعاب و دستگیری و بردند، هدف که در خفا به سر می های معترضان تحت تعقیب راهای مسئول خانوادههمچنین، مقام

 قرار دادند تا افراد تحت تعقیب را زیر فشار بگذارند و آنان را وادار به تسلیم کردن خودشان کنند. خودسرانه بازداشت 

دادن  هب را هاآن یبازداشت تا بستگان دادندفشار قرار  ریمورد آزار و ز را گانازداشتب یهاخانوادهمسئول  یهامقامنحو،  نیبه هم

  .کنند وادار یونیزیتلو ایمکتوب  ی»اعترافات« اجبار

های مستقل حقوق بشری در خارج از هایشان و همچنین از گروهو خانواده دیدگانآسیبالملل، بر اساس اطالعاتی که از عفو بین 

که و سایر افراد، از جمله مدافعان حقوق بشر، را ثبت کرده است  نفر از معترضان 5۰۰ت بیش از مشخصاایران کسب کرده، اسامی و 

 اند.مورد تعقیب کیفری قرار گرفته 1398در رابطه با اعتراضات آبان ماه 

سال بوده، که بر اساس اتهامات امنیتی واهی یا مبهم، مانند »اجتماع و تبانی  1۰مدت زندان صادره برای محکومین از یک ماه تا 

  شهریور   5تا  علیه امنیت ملی«، »تبلیغ علیه نظام«، »اخالل در نظم عمومی« و »توهین به مقام رهبری« صادر شده است.  برای اقدام  

اتهام »محاربه« از طریق  ای به شدت ناعادالنه، باشان ثبت شده، به دنبال محاکمه، دست کم سه نفر از افرادی که مشخصات1399

الملل هستند، عالوه بر مجازات نفر که مورد شناخت عفو بین 15بیش از   اند.اموال عمومی به اعدام محکوم شده تخریبحریق و ت

 .اند. در مورد حداقل دو نفر از این افراد، مجازات شالق به اجرا گذاشته شده استزندان، به مجازات شالق نیز محکوم شده

های تعقیب کیفری و مجازات افراد که در گذشته و ها و روالبه حجم گسترده دستگیریالملل بر این باور است که با توجه عفو بین

مورد تعقیب  1398به دنبال اعتراضات سراسری در کشور پی گرفته شده، شمار واقعی افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه 

زمان ثبت کرده است. عدم دسترسی به اطالعات الزم در اند بسیار بیشتر از تعدادی است که این ساکیفری و مجازات قرار گرفته

اند، و در نتیجه تعداد کمتری از ها و مسئوالن در ایران ایجاد کردهاین زمینه، تا حد زیادی، به دلیل جو شدید ارعابی است که مقام

 دهند.می، بستگان آنان، وکال و سایر افراد مطلع به سخن گفتن در این باره تمایل نشان دیدگانآسیب 

شوند که در قانون مجازات به طور مرسوم و مکرر به ارتکاب جرایمی متهم می 1398شدگان در رابطه با اعتراضات آبان ماه بازداشت

با هدف بر هم  اقدام علیه امنیت ملی« و »عضویت در گروه برایو تبانی  اجتماعاسالمی آمده و شامل »اخالل در نظم عمومی«، »

پردامنه و  به شدتشود. تعاریفی که از این جرایم ارائه شده با اصل »شفافیت قانون« مغایرت دارد؛ این تعاریف امنیت ملی« می زدن
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آمیز ه محدود کردن امکان برخورداری مسالمت ها ببرداری خودسرانه از آن با بهره تا دهدها و مسئوالن اجازه میمبهم بوده و به مقام

 از حق آزادی بیان و آزادی تشکل و تجمع اقدام کنند. 

ی اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی« از دیگر »تبلیغ علیه نظام«، »توهین به مقام رهبری«، »توهین به مسئوالن« و »اشاعه

. این مقررات عمالً آزادی  شده استبرای تعقیب کیفری معترضان استفاده  هاجرایم مندرج در قانون مجازات اسالمی است که از آن 

 المللی حقوق بشر مغایرت دارد. کنند و چنین اقدامی با تعهدات ایران در چارچوب قوانین بین انگاری میبیان افکار و عقاید را جرم

شواهد آمیز به عنوان »های مسالمتحظه قرار داده از فعالیت الملل مورد مالهایی که عفو بینها و کیفرخواست تعدادی از احکام دادگاه

ها و مسئوالن »اعتراضات غیرقانونی« چه مقاماند، از جمله: شرکت کردن در آن مجرمانه علیه امنیت ملی یاد کرده  ات« اقدامو مدارک 

به اشتراک گذاشتن ویدئوهای اعتراضات  یا سیاسی در جریان اعتراضات؛ فیلم گرفتن و سرودهایخوانند؛ خواندن یا »اغتشاش« می

؛ ابراز دیدگانآسیبباختگان اعتراضات و روشن کردن شمع به یاد این های اجتماعی؛ شرکت کردن در مراسم یادبود جاندر شبکه 

های اجتماعی های اجتماعی؛ به اشتراک گذاشتن مطالبی در شبکهها در شبکهباختگان اعتراضات و »شهید« خواندن آنهمدلی با جان

کردند؛ و انتشار مطالبی در فضای اینترنتی در حمایت از باختگان اعتراضات دعوت میشرکت در مراسم یادبود جانبه که مردم را 

 اعتراضات.

اند. حریق و تخریب اموال عمومی نیز متهم شدهتی از کسانی که در رابطه با اعتراضات دستگیر شدند به ارتکاب جرایمی مانند بسیار

اند که مشخصاً های مسئول شواهد معتبری ارائه نکردهها اطالع دارد، مقامالملل از آنبا این حال، در بسیاری از مواردی که عفو بین

ها را تخلفات مجرمانه قلمداد المللی آنباشد، اقداماتی که جامعه بین آمیزمستقیم متهمان در اقدامات خشونتدهنده مشارکت نشان

 کند.می

اند بودهی  معترضان به ارتکاب جرایم مبهمها و مسئوالن در صدد متهم کردن  الملل همچنین اطالع دارد که در مواردی مقامعفو بین

 5۰کم    شود: دستشامل این افراد میز جمله  ااند. این موارد  که مجازات اعدام در پی دارد و یا این که عمالً این اتهامات را وارد کرده

متهم شده )قیام مسلحانه( ی کیفری به »بغی« و در تحقیقات اولیه  اندتر زندانی بودهکه پیش خوزستان، استان در بهبهان،از نفر 

در ندامتگاه مرکزی تهران )معروف به زندان فشافویه( به اتهام »محاربه« محاکمه شده بود،  ، کهسیامک مقیمیجوانی به نام بودند؛ 

و با اتهامات »اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی« و »اخالل در نظم عمومی« به پنج سال  تبرئه شد از این اتهام اما متعاقباً 

در متهم شده است و  »محاربه«که به  حسین ریحانیبه نام  ندامتگاه مرکزی تهراندر  جوان دیگری ؛و سه ماه زندان محکوم شد

  سعید تمجیدی و  محمد رجبی، امیرحسین مرادیهای سه جوان به نام؛ و استاعدام و در معرض خطر حکم دادگاه تشکیل انتظار 

 اتهام »محاربه« به اعدام محکوم شدند. اب 1398که در اسفند 

 بیرون دنیایبا  شدگانو قطع ارتباط بازداشت قهریناپدیدسازی 

بدون ارتباط با دنیای ، های نامعلومها در مکانها یا حتی ماهشدگان، از جمله زندانیان عقیدتی، تا روزها، هفتهبسیاری از بازداشت 

های عادی، روشن شد که بسیاری از آنان در زندان. بعد از انتقال این افراد به سازی قهری شدندناپدید حبس شده و قربانی بیرون
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زیر نظر تشکیالت اطالعاتی   که  های محرمانه غیررسمی حبس شده بودندیا مکانو  «  یهای امنیت»بازداشتگاهی موسوم به  هابازداشتگاه

هایی بیش از اندازه پرجمعیت در زندانشدگان  وزارت اطالعات یا سپاه پاسداران، قرار دارند. تعداد دیگری از بازداشت  از جملهو امنیتی،  

های نظامی، اماکن . در بعضی از شهرها، از پادگانشدندها یا وکالیشان حبس و با دسترسی محدود یا بدون امکان تماس با خانواده

 . شدشدگان استفاده ن بازداشتکردورزشی و مدارس نیز برای حبس 

که   ندگفتتماس گرفته و می  المللسازمان عفو بین  باشدگان  نگران بازداشتآشفته و  بستگان    اعتراضات،ی پس از  هاهفته و روزهادر  

ها های انقالب، زندان، دادگاهدادسراهاهای نیروی انتظامی،  ها، پاسگاهها، سردخانهشان به بیمارستانبرای کسب اطالع در مورد عزیزان

اند. در بعضی از موارد، های مسئول از ارائه اطالعات به آنان خودداری کردهاند، اما مقامر زدهشده سهای شناختهو سایر بازداشتگاه

. در دادندنمیها قرار داری افراد قهراً ناپدیدشده را در اختیار بستگان آنمسئوالن عمداً اطالعات خود در مورد سرنوشت و محل نگه

برند، اما از ارائه اطالعات مربوط به محل حبس یا ها در حبس به سر میآن بستگان که گفتندمیها موارد دیگر، به خانواده رخیب

 .کردندمیاتهامات واردشده به این افراد خودداری 

که در صورت اصرار بر کسب  ندکردمیشدگان، اغلب تهدید های بستگان بازداشتها و مسئوالن، به جای کاستن از نگرانیمقام

الملل کنند. در یکی از مواردی که عفو بین شان یا اعتراض علنی به این وقایع، خودشان را هم دستگیر مین اطالعات درباره عزیزا

شدگان را به دلیل اصرار بر دریافت اطالعات درباره سرنوشت و محل مستندات آن را ثبت کرده، مسئوالن یکی از بستگان بازداشت

 دستگیر کردند.  ، ناپدید شده بودنداش که قهراًداری دو نفر از اعضای خانوادهنگه

ها را در وضعیت نگرانی و بسیاری از خانواده ،و ناپدیدسازی قهری بیرونگسترده مسئوالن از بازداشت بدون ارتباط با دنیای  استفاده

شان جان باخته باشند، به ویژه با توجه به از این بیم داشتند که ممکن است عزیزان ها خانواده . بسیاری از قرار دادسردرگمی شدید 

های مرگبار برای سرکوب اعتراضات  ی نیروهای امنیتی از سالحجان باختن افراد بر اثر استفاده دربارهای که های فزایندهگزارش 

های منتشرشده هایشان و همچنین گزارش باختگان به خانوادهانها و مسئوالن از تحویل دادن اجساد جشد، و امتناع مقاممنتشر می

 کرد.را تشدید می هانگرانیها این ها و بازداشتگاهدر مورد جان باختن افراد در داخل زندان

 برند وبه سر میقهری  شدگیناپدیداسامی سه نفر مطلع شده است که همچنان در وضعیت الملل از ، عفو بین1399 شهریور 5تا 

، برادر مهدی رودباریاناین سه قربانی شامل دهند. ادامه میآنها نگهداری  مکان ها و مسئوالن به مخفی نگه داشتن سرنوشت ومقام

 هویتش را محفوظ نگه داشته است.  های امنیتیدلیل نگرانیالملل به شوند که عفو بینو فرد سومی می نباریا د رو مصطفی  وی، 

 و غیرانسانی  رحمانهبی های شکنجه و سایر رفتار

، شاهدان عینی و وکال، ویدئوهای تأییدشده در »واحد تأیید محتوای دیجیتالی« دیدگانآسیب های ، خانوادهدیدگانآسیب اظهارات 

های حقوق بشری خارج کشور آشکارا ها و سازمانهای مدافعان حقوق بشر در داخل ایران و رسانهگزارش  الملل ودر سازمان عفو بین

را  ،کودکانشدگان، از جمله بازداشت ،هاو شماری از مسئوالن زندان  ، مأموران اطالعاتی و امنیتیانتظامیدهد که نیروهای نشان می

اند. ها قرار دادهها در نقاط مختلف کشور مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها و زندانهم در جریان دستگیری و هم متعاقباً در بازداشتگاه
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شان در معرض شکنجه و سایر ی اولیه بازداشتها در مرحلهشدگان اکثراً در جریان بازجوییالملل دریافته است که بازداشتعفو بین

 شود.محسوب می «ی قهریشدگناپدید» از نظر حقوقیشدند که داری میو در شرایطی نگه ا قرار داشته هبدرفتاری

شده است. به   استفادهشدگان  الملل گردآوری کرده، از شکنجه به منظور مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشت بنا به اطالعاتی که عفو بین

شدگان به »اعتراف« و بیان اظهاراتی مبنی بر مجرم شناختن ی واداشتن بازداشتعالوه، بازجویان از شکنجه به عنوان ابزاری برا

 های بازجویان به ادعامشارکت در اعتراضات بلکه همچنین  موضوعاند؛ این اظهارات و »اعترافات« نه فقط به کرده استفادهخودشان 

 خارج کشور و همچنین  هاینگاران و رسانهمدافعان حقوق بشر، روزنامههای سیاسی مخالف حکومت،  با گروهمعترضان    ارتباطمبنی بر  

 . ه استشدهای بیگانه مربوط میدولت با

بند زده بودند، با مشت و لگد ها چشمای روی سرشان کشیده یا به آن اند که در حالی که کیسه گفته دیدگانآسیب در اکثر موارد، 

به مدت طوالنی  ؛اندقرار گرفته کابل  وباتوم چماق، شلنگ پالستیکی، زیر ضربات  ؛اندوردهشالق خ ؛اندقرار گرفته جرح ومورد ضرب 

 رای بو گاهی  ؛اندمحروم شده کافی و آب آشامیدنی از غذا های دردآوری بنشینند یا بایستند؛در حالت اندمجبور شده آویزان شده یا

 .اندقرار گرفته  انفرادی هایدر سلول هاها یا حتی ماههفته

الملل قرار گرفته مبنی بر این که بازجویان وابسته به تشکیالت اطالعاتی و اول در اختیار عفو بینهمچنین، اطالعاتی از منابع دست

و زندانیان اند: برهنه کردن ها مورد شکنجه قرار دادهرا به این شیوه، کودکان از جمله ،شدگانها بازداشتامنیتی و مأموران زندان

یا  /و  سرمای شدیدیا گرما در معرض  به طور مستمر و به مدت طوالنی شدگان؛ نگه داشتن بازداشت شانبر بدنآب سرد پاشیدن 

پا؛  اسپری فلفل زدن به نقاط مختلف بدن؛ تزریق دست و  انگشتان  های  کشیدن ناخن  خراش؛گوشی  هاصدا  تند ونور    با  هاآن   بمباران

های مطابق با روال هاشیوه این – نمایشیهای ؛ و اعدامالقای حس خفگی با آبمواد شیمیایی؛ شوک الکتریکی؛  اجباری یا خوراندن

 ثبت شده بود.     ایرانها پیشتر در کارگیری آن ای هستند که بهشکنجه 

ها، به دست عفو دیدگان و منابعی در داخل زندان دیدگان و بستگان آسیب اول، از جمله آسیب اطالعاتی که از طریق منابع دست

سازی از جمله برهنه خشونت جنسی، را موردشدگان مرد بازداشت  هادهد که بازجویان و مسئوالن زندانالملل رسیده نشان میبین

 اند. قرار داده هاجنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه هایدشناماجباری، 

اجباری  «»اعترافات ا هدف اخذمختلف شکنجه روانی را ب اشکالاند صحبت کرده المللی که با عفو بیندیدگانآسیببه عالوه، تمام 

های و حرف  آمیزشد: الفاظ تحقیرآمیز و توهینهای روانی معموالً شامل استفاده مستمر از این موارد می. این شکنجه اندگزارش کرده

دیگر آسیب رساندن به  اشکال، یا ؛ تهدید به دستگیری، شکنجه، قتلهرچه بیشتر شکنجه  اعمالو تهدید به  مرگرکیک؛ تهدید به 

؛ هاآنزن    به بستگان  شدگان یابازداشت  ؛ تهدید به تجاوز بههاآن مسن  والدین   همسران و  شدگان، از جملهی بازداشتخانواده  اعضای

در چندین مورد، بازجویان همچنین تهدید کرده بودند که شدگان تحت شکنجه. ها و فریادهای بازداشتو وادار شدن به شنیدن ناله 

شان را پیشتر دستگیر شدگان گفته بودند که عزیزان شوند، یا به دروغ به بازداشت شدگان میمانع از ادامه تحصیل فرزندان بازداشت

 ها هستند.آن  کردن شکنجه ها یااند و در همان نزدیکی در حال بازجویی از آنکرده
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های دادستانی، به شکل ها و مقامهای مسئول، از جمله بازجویان وزارت اطالعات و سپاه پاسداران، مسئوالن زندانهمچنین، مقام

ها قرار بدرفتاریمورد شکنجه و سایر  شدگان را با محروم کردن عامدانه آنان از دسترسی به خدمات درمانی و داروپیوسته بازداشت 

هایی که در جریان اعتراضات متحمل شده بودند، از جمله زخم ی جراحتشدگان برای معالجهاند، داروها و خدماتی که بازداشتداده

در مواردی، همچنین ها نیاز داشتند. به آن صدمات ناشی از شکنجه معالجهبرای و همچنین  جرح،وت ناشی از ضرباگلوله و جراح

کردند، های مختلف مصرف میبیماری برای از قبل از دستگیری شدگان را از دسترسی به داروهایی که بازداشت ی مسئولهامقام

 محروم کردند. 

شدگان مبنی بر قرار گرفتن در معرض شکنجه و در مورد ادعاهای بازداشتی گونه تحقیقالملل اطالع دارد، هیچجا که عفو بینتا آن

ها مطرح کرده بودند؛ هیچ مأمور و مسئولی نیز وادار به نجام نشده است، حتی هنگامی که این ادعاها را در دادگاهها اسایر بدرفتاری

 پاسخگویی در این زمینه نشده است.

شکنجه و سایر  تحتکه نمود  »اعترافات« اجباری اقدام به پخش  ، صدا و سیمای جمهوری اسالمیدر روزهای پس از اعتراضات

به  هایهدر جریان محاکمها دادگاه مورد استنادیافته به طور سازمان. این »اعترافات« متعاقباً شده بودندو ضبط  ها اخذبدرفتاری

که  کردنداعالم میو ند گرفتمی، حتی در شرایطی که متهمان اظهارات سابق خود را در دادگاه پس قرار گرفتندشدت ناعادالنه 

 ها اخذ شده است.زیر شکنجه و سایر بدرفتاری شان»اعترافات« 

 های ناعادالنه محاکمه

دادرسی از حق برخورداری از د انهقرار گرفت محاکمهمورد بازجویی و  1398که در رابطه با اعتراضات آبان ماه  شدگانیبازداشت

 ند.اشدهشدت ناعادالنه به  فرایندهای قضاییبانی محروم شده و قر منصفانه

یافته های دادستانی به شکل سازماندهد که بازجویان وابسته به تشکیالت اطالعاتی و امنیتی و مقامالملل نشان میتحقیقات عفو بین

 قوهاند، حتی در شرایطی که وکالی مورد نظر از جانب از حق دسترسی به وکیل محروم کرده اتشدگان را در مرحله تحقیقبازداشت

 .ندقضائیه تأیید شده بود

های قضایی و به عالوه، در برخی موارد، همسو با روال در حال گسترش در ایران و در مغایرت با قوانین داخلی این کشور، مقام

ها و مسئوالن شدگان را از حق برخورداری از وکیل منتخب خود در جریان برگزاری محاکمه محروم کردند. مقامدادستانی بازداشت

قضائیه رسیده، و متهمانی که از  انتخاب کنند که به تأیید ریاست قوهوکالی خود را از فهرست وکالیی  گفتند که بایدمیبه متهمان 

 .دندفاع کندر جریان محاکمه از خود شدند که شخصاً مید متعاقباً وادار نکردمیاین کار خودداری 

را ثبت کرده است که در رابطه با اعتراضات بازداشت شده بودند  نفر از متهمان هفت یهامستندات مربوط به پرونده المللنیعفو ب 

در برخی موارد، محرومیت از دسترسی به وکیل از این رو بود که . اندمحروم شده لیوکبه  یمحاکمه از دسترس یبرگزار انیو در جر

گفتند که باید وکالی خود را از فهرست وکالیی انتخاب کنند که به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده میها و مسئوالن به متهمان  مقام
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در چندین مورد   دفاع کنند.در جریان محاکمه  از خود  شدند که شخصاً  مید متعاقباً وادار  نکردمیو متهمانی که از این کار خودداری  

 ن یا بر سازمان نیا ها فراهم نیاورند. ن فرصت دسترسی به وکیل را برای آن محاکمه شدند و مسئوالمتهمان به شکل غیابی دیگر، 

 است. شتریب اریاند احتماالً بسشده هیرو نیا یکه قربان یافراد یواقع تعداد که است باور

؛ وکالی متهمان استه  حق برخوردار شدن از مهلت و امکانات مکفی برای آماده کردن دفاعیات مناسب نیز پیوسته زیر پا گذاشته شد

ا تبادل نظر با یند و امکانات مناسب برای مشاوره خصوصی اههای موکالن خود محروم بودتا زمان آغاز محاکمه از دسترسی به پرونده

مالقات  محاکمه، اجازهجلسه شدگان اغلب تا ساعاتی قبل از برگزاری محاکمه و حتی گاهی تا آغاز بازداشت اند.ه نداشت خودموکالن 

 با وکالیشان را نداشتند.

الملل عفو بیناست.    دادرسی علنی و عادالنه  برخورداری متهمان ازحق  اند که نقض  شدهدر پشت درهای بسته برگزار    جلسات محاکمه

اند و به شکل غیابی مجرم که دست کم در سه مورد، متهمان شخصاً در محل برگزاری محاکمه حضور نداشته  همچنین اطالع دارد

 شان صادر شده است.شناخته شده و احکام

ای با متهمان آمیز و نامنصفانههای انقالب را بر عهده داشتند عموماً برخوردهای خصومتو دادگاه  کیفریهای  قضاتی که ریاست دادگاه

 اند.ن اطالعاتی و امنیتی به نمایش گذاشتهسئوالم ادعاهایطرفی را با حمایت آشکار از بند نبودن خود به اصل بییاند و پاشته دا

رسیده و  های تجدیدنظردادگاه برای ارائه دفاعیات تکمیلی به تأیید برگزاری جلسات حضوریبه طور کلی، احکام صادرشده بدون 

درخواست تجدید نظر، دفاعیات مکتوب در پی ثبت  ند کهاهاز این امکان محروم شد حتی شدگان و وکالیشانبسیاری از بازداشت 

را در اختیار ای از دادنامه دادگاه بدوی نسخه های مسئول ارسال کنند. در بسیاری از موارد، مقام تجدیدنظرهای خود را برای دادگاه

را محدودتر  خواهیتجدید نظر امکان ازموثر آنان مندی بهرهو به این ترتیب عمالً  هشدگان قرار ندادوکالی محکوم نشدگاازداشتب

 ند.اهکرد

 بحران مصونیت از مجازات 

جرایمی از قبیل شکنجه و ناپدیدسازی قهری و دیگر موارد   یا تسهیل  ارتکاب  ،به اتهام آمریت  رسمیتا به امروز، هیچ مقام یا مسئول  

قرار نگرفته، چه رسد به این که وادار به پاسخگویی  تعقیبنقض شدید حقوق بشر در جریان اعتراضات و متعاقب آن مورد تحقیق و 

ها، تعداد افرادی عداد کل دستگیریها و مسئوالن ایرانی از انتشار هرگونه اطالعات رسمی در خصوص تشده باشد. عالوه بر این، مقام

 اند.های آنان خودداری کرده اند و وضعیت پروندهدر بازداشت نگه داشته شدههمچنان که 

بحرانی  1398حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه عامالن و آمران نقض  همانند سایر جنایاتی که در گذشته رخ داده، مصونیت

رود. مسئوالن ارشد کشور عمالً در اظهارات خود از م تحقیق و تضمین پاسخگویی مسئوالن فراتر میاست که دامنه آن از عدم انجا

رحمانه آنان را به عنوان های بیها تجلیل کرده و سرکوبگرینیروهای اطالعاتی و امنیتی به دلیل خاتمه دادن سریع به ناآرامی

 اند.خطرناک« شایسته تقدیر دانسته  بسیار وعمیق، وسیع ی ا»توطئه  علیه»پیروزی قاطع« 
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شده به منظور »توجیه« نقض شدید حقوق بشر در جریان اعتراضات و متعاقب آن، از یک مسئوالن حکومتی، در واکنشی هماهنگ

 معاندهای  اند که با حمایت »دولت« معرفی کردهاشرار«، »ضدانقالب« و »انرگشاشتاغ سو پیوسته معترضان دستگیرشده را به عنوان »

اند اند، و از سوی دیگر به برجسته کردن مواردی پرداخته ومرج بودههای اپوزیسیون خارج کشور در صدد ایجاد هرجبیگانه« و گروه

 ده است.شکه برپایی اعتراضات با آسیب زدن به اموال عمومی و خصوصی همراه 

 المللیقوانین و موازین بین

 ، از جمله از طریق دستگیری و بازداشت و حبسرا  شانشخصی  ی افراد از آزادیوم کردن خودسرانه المللی حقوق بشر محرقوانین بین

المللی شکنجه  در ارتباط باشند و با بستگان خود مالقات کنند. قوانین بین بیرونشدگان حق دارند با دنیای کند. بازداشتمنوع میم

های شمارد. اظهاراتی که بر اثر شکنجه، بدرفتاری، یا سایر شیوهآورد و استفاده از آن را در هر شرایطی ممنوع میرا جرم به شمار می

د، مگر در مواردی نهای کیفری مورد استناد قرار گیرر دادرسیاعمال فشار اخذ شده باشد نباید به عنوان شواهد و مدارک داجبار و 

 شود.اعمال فشار ارائه می اجبار و هایکه به عنوان اسنادی علیه متهمان به ارتکاب شکنجه، بدرفتاری، یا سایر شیوه

المللی وانین جاری بین ی عادالنه حقی است که تمام کشورها موظف به رعایت آن به عنوان بخشی از قحق برخورداری از محاکمه 

پیش   اند باید از این حقوق برخوردار باشند: از زمان دستگیری و در طول دوره. افرادی که در معرض تعقیب کیفری قرار گرفتههستند

ه ی حقوقی دسترسی داشته باشند؛ به زور وادار به شهادت دادن علیه خود یا اعتراف باز محاکمه و در جریان محاکمه، به مشاوره

ای برای آنان برگزار شود و سپس در مجرمیت خود نشوند؛ بنا به اتهامات مبهم بازداشت نشوند؛ جلسات دادرسی علنی و عادالنه

 طرفی مورد محاکمه قرار گیرند؛ و حکم علنی و مستدلی برای آنان صادر شود. دادگاه صاحب صالحیت، مستقل و بی

طرفانه ، مؤثر، مستقل و بیجامعنقض حقوق بشر را مورد تحقیق و تفحص سریع،  ینهشده در زمها موظف اند اتهامات مطرحدولت

هایشان و همچنین سایر و خانواده  دیدگانآسیب را مجازات کنند. نتایج تحقیق و تفحص باید منتشر شود و    افراد مسئولقرار دهند و  

نقض حقوق بشر به عالوه حق دارند،  دیدگانآسیب شوند.  عمطلاعضای جامعه، حق دارند از حقایق مربوط به موارد نقض حقوق بشر  

 .مند شوندبهرهکامل و مؤثر  تسهیالت جبرانیاز اند، به دلیل صدماتی که دیده

 ها و پیشنهادهاتوصیه

آمیز از حقوق خود برای گیری مسالمتخواهد که تمام افرادی را که صرفًا به دلیل بهرهها و مسئوالن ایران میالملل از مقامعفو بین

درنگ و بدون اند بیبه زندان افتاده 1398اعتراضات آبان ماه در جریان آمیز برخورداری از آزادی بیان و تشکل و تجمع مسالمت

شان را  آمیز افراد از این حقوق انسانیگیری مسالمت ها و مسئوالن باید تمام اتهامات واردشده به دلیل بهرهند. مقامقیدوشرط آزاد کن

شود. همچنین، باید تمام اتهامات های به شدت ناعادالنه ملغا میهای ناشی از محاکمهفسخ کنند و اطمینان دهند که تمام محکومیت 

، مؤثر، مستقل جامعها و ناپدیدسازی قهری را مورد تحقیق و تفحص سریع، ه و سایر بدرفتاریشده در خصوص اعمال شکنجمطرح

 های عادالنه به مجازات برسانند.را از طریق محاکمه  افراد مسئولطرفانه قرار دهند، و و بی



15 

 

الملل با توجه به شدت و وخامت موارد نقض حقوق بشر و مصونیت مستمر مسئوالن از مجازات، که روال غالب در ایران بوده، عفو بین

های کنند تا روال ایجاداتی مستقل تحقیق یک ساز و کارکه خواهد بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می

های قهری، ، ناپدیدسازیگسترده  هایدستگیری از جمله  )  1398در جریان اعتراضات آبان ماه    حقوق بشر  نقض  یافتهو سازمان  فراگیر

های زمینه دین ترتیببو  مورد بررسی قرار گیرد (عابرانشدگان و همچنین کشتار معترضان و شکنجه و محاکمه ناعادالنه بازداشت

 د. شوفراهم چنین تخلفات و جرایمی تکرار مرتکبان و تضمین عدم پاسخگو کردن

ها و مسئوالن ایرانی را به انجام این کند تا مقامالملل مصرانه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل درخواست میهمچنین، عفو بین

آمیز را رعایت و حفاظت کنند؛ با فسخ یا المت برای برخورداری از آزادی بیان، تشکل و تجمع مس هاانساناقدامات ملزم کنند: حقوق 

المللی هماهنگ کنند؛ ، قوانین داخلی کشور را با قوانین بینو قانون آیین دادرسی کیفری قانون مجازات اسالمی مفاداصالح اساسی 

اند منتشر کنند؛ به اپدید شدهقهراً ن 1398داری افرادی را که در رابطه با اعتراضات آبان ماه اطالعات مربوط به سرنوشت و محل نگه

 ثریؤمشخص و م  ها، از جمله روال اخذ و پخش تلویزیونی »اعترافات« اجباری، خاتمه دهند؛ و تدابیراعمال شکنجه و سایر بدرفتاری 

ها و المللی در خصوص محاکمه عادالنه اتخاذ کنند. مقامبا موازین بین هاهدر راستای کسب اطمینان از مطابقت داشتن تمام محاکم

ی شورای حقوق بشر سازمان ملل« برای بازدید از این های »گزارشگر ویژهمسئوالن ایران به عالوه باید ملزم شوند که با درخواست 

 کشور موافقت کنند.
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 زمینهو پیشروش تحقیق . 2

 ش تحقیق         رو 2.1

در ایران، ادعاهای   1398ی تحقیقات مستمر خود در مورد سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در آبان ماه  الملل، در ادامهسازمان عفو بین

 ها و مسئوالن کشور را مورد تحقیق و تفحص قرار داده است.شدگان از جانب مقاممطرح در خصوص نقض حقوق انسانی بازداشت

نفر در خارج کشور  1۰نفر در داخل ایران و  66با  عمیقهای ، مصاحبه1399 شهریور 5تا  1398ذر آ 5 الملل، در فاصلهعفو بین

کسانی بودند که خودشان یا نفر  6۰شان برای مصاحبه انتخاب شده بودند. از این افراد انجام داده است که با توجه به تمایل شخصی

نفر از دو  ها مواجه شده بودند؛ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریشان با دستگیری خودسرانه، بستگان یا آشنایان نزدیک

که یا شاهد تخلفات مورد نظر بوده و یا به شکل  بودندنفر دیگر افراد مطلعی    1۴بردند؛ و  ها معترضانی بودند که در خفا به سر میآن 

شامل معترضان و شاهدانی که دستگیر نشده بودند، وکال، کارکنان مراکز  و قابل اتکایی این تخلفات را مورد تحقیق قرار داده بودند

 .شدند، میآموزانی که دستگیر شده بودنددانش نگاران محلی، و معلمان درمانی، فعاالن و روزنامه

مستندسازی  و  زن، را ثبت هفتمرد و  68شامل ، نفر 75 هایپروندههای مفصل، الملل توانسته است، بر اساس این مصاحبه عفو بین

ها دستگیری و بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، و شکنجه و سایر بدرفتاری کند که در ارتباط با اعتراضات سراسری قربانی  

 ند.اشده

خراسان  ستان،، خوزتهران اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، های البرز،استان، شامل استان 13شده به موارد ثبت 

شدگان بازداشت  در خصوصالملل موفق نشده است شوند. عفو بینمربوط می کردستان، مرکزی و مازنداران فارس،کرمانشاه، ،رضوی

دست پیدا اطالعات دقیق و جزیی  به متعلق به اقلیت عرب اهوازی در استان خوزستان و اقلیت بلوچ در استان سیستان و بلوچستان

 کند.

های کرمانشاه، در استان  کودک  یی تعداد زیادشده در جریان دستگیری و شکنجه های انجامالملل به عالوه از طریق مصاحبه عفو بین

نوجوان دست   دیدگانآسیببویراحمد و کردستان قرار گرفته است. با این حال، این سازمان قادر نبوده است به اسامی این    و  گیلویهکه

 .نمایدهای آنان ارتباط برقرار تر با خانوادهپیدا کند و نتوانسته است برای کسب اطالعات دقیق

ترومای ها پس از وقوع اعتراضات در حالت شوک، ها و ماهمصاحبه کرده تا هفته اهالملل با آناکثریت وسیعی از کسانی که عفو بین

شان بودند و از سوی دیگر از این بیم داشتند که در صورت  از یک سو مایل به بازگو کردن سرگذشتو    بردندبه سر می، اضطراب  روانی

الملل پیشتر مستنداتی در این باره منتشر کرده وند. عفو بینشجویانه مواجه میشان با اقدامات تالفیچنین کاری، خود یا بستگان
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اند تا و متعاقب آن، تشکیالت اطالعاتی و امنیتی ایران کارزار سرکوبی به راه انداخته 1398است که در جریان اعتراضات آبان ماه 

 1رسانی کنند.ی حقوق بشری اطالعهاها و سازمانو سایر افراد به رسانه دیدگانآسیب های مانع از آن شوند که خانواده

مورد به صورت مکتوب، انجام شده است. جز در مواردی که  7مورد به صورت شفاهی و در  69ها به زبان فارسی، در مصاحبه تمامی

ماند. به همین دلیل، در این الملل محفوظ میشان نزد عفو بینشدگان به منظور حفظ امنیت مشخصاً اشاره شده، اسامی مصاحبه 

 د. شونمی ی ارتباطی که برای انجام مصاحبه استفاده شده مشخصاً اشارهگزارش به زمان، مکان و وسیله

ی که دیدگانآسیبنام  های جدی امنیتی، در بسیاری از موارد، این گزارش به مشخصاتی از قبیلعالوه بر این، با توجه به نگرانی

های مستندشده در ها و سایر بدرفتاریاسم شهری که شکنجه الملل مستند شده است و همین طوریبینشان توسط عفو روایت 

ها و الملل به شهادتکند، تا اطمینان حاصل شود که منابعی که عفو بینوقوع این رخدادها اشاره نمیجا رخ داده و زمان دقیق آن 

 شوند.شان اتکا کرده شناسایی نمیاظهارات 

های اجتماعی خود که به مسائل ایران با اعالم دو شماره تماس تلفنی و انتشار جزئیات آن در شبکه  1398آذر  ۴الملل در عفو بین

های خبری خارج از کشور که بینندگان وسیعی در ایران دارند، از عموم مردم خواست تا اطالعات دازند و همچنین در شبکهپرمی

های نوشتاری یا های متعاقب آن، این سازمان پیغامها و ماهها را در اختیار این سازمان بگذارند. در روزها، هفتهخود درباره بازداشت

نفر از شهروندان داخل کشور، شامل معترضان و شاهدان اعتراضات، اعضای  صدهاوهای متعددی از جانب شنیداری و همچنین ویدئ

نگاران یا فعاالن محلی و منابع مطلع در داخل شدگان، وکال، کارکنان مراکز درمانی، روزنامهها، دوستان یا آشنایان بازداشت خانواده

 ها دریافت کرد.زندان

های الملل نبودند. با این حال، پیغامی مفصل با سازمان عفو بینهای امنیتی، مایل به مصاحبهتوجه به نگرانیاکثر این افراد، با 

 ، از جمله درباره مشخصات افرادی که بازداشت شده بودندگذاشتای در اختیار این سازمان  شان اطالعات ارزندهنوشتاری یا شنیداری

عات در مورد الشدگان که به دنبال یافتن اطهای بازداشتبدرفتاری با اعضای خانواده گستردههای ؛ رویهو شرایط دستگیری آنان

هایی که معترضان و شاهدان مجروح حضور مأموران اطالعاتی و امنیتی در بیمارستانشان بودند؛ ن سرنوشت و محل نگهداری عزیزا 

یورش و دستگیری گسترده در روزها های ویه ر؛ ها در نقاط مختلف کشورها و بازداشتگاهوضعیت زندان  ؛دندجا در حال مداوا بودر آن 

 و تشدید جو امنیتی حاکم بر کشور.؛ های پس از اعتراضاتو هفته

الملل به افرادی که با این سازمان ارتباط برقرار کرده بودند پاسخ داده در راستای کسب اطمینان از اعتبار اطالعات دریافتی، عفو بین

 اند توضیحاتی ارائه کنند. و از آنان درخواست کرده بود تا درباره نحوه مطلع شدن یا آسیب دیدن خود از تخلفاتی که گزارش داده

 

 1۴ی مطبوعاتی، « )اطالعیهکودک و نوجوان به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات آبان حکایت دارد 23ایران: شواهد تازه از کشته شدن دست کم الملل، »عفو بین 1

 (.1398اسفند 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/iran-at-least-23-children-killed-by-security-forces-in-november-protests-new-evidence/
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ی گسترده و خودسرانه  هاییهدوم در مورد رواول و دسته صورت مستمر و منظم اطالعات دریافتی از منابع دستاین سازمان ب

ها و فعاالن معتبر حقوق ها و مستندات سایر سازمانها را با گزارشهای قهری و شکنجه و سایر بدرفتاریها، ناپدیدسازیدستگیری 

 الملل، مورد مطابقت و ارزیابی قرار داده است.های عفو بینات مستندشده در گزارش های پیشین تخلفیهبشری و همچنین با رو

نگاران و مدافعان معتبر حقوق بشر مستقر در  الملل ارتباط نزدیک خود را با شماری از روزنامه در سرتاسر روند تحقیقات، عفو بین

های ارتباطی برای تماس با پرداختند و کانالن میشدگاکه به تحقیق در مورد وضعیت بازداشتبودخارج کشور حفظ کرده 

 ها و سایر شاهدان عینی داشتند.، منابع داخل زنداندیدگانآسیبو بستگان  دیدگانآسیب 

 شهریور  5تا ، های حقوق بشریهای خبری و سازمانرسانه رجوع به گزارشات وجوهای اینترنتی والملل به عالوه با جستعفو بین

ثبت  ،اندکیفری قرار گرفته پیگرددر رابطه با اعتراضات مورد  1398آبان ماه  که ازا ر نفر 5۰۰بیش از اسامی و مشخصات ، 1399

 نگاه کنید(. 3.۴کرده است )به بخش 

ها و دستورات ه قرار دهد، از جمله احکام دادگاهمطالعها را مورد  مدارک قضایی دست یابد و آن  تعدادی  الملل توانسته است بهعفو بین

ها دست یافته بودند. در بسیاری از موارد، ها که در اختیار متهمان یا وکالیشان قرار گرفته یا منابع دیگری به آن مکتوب دادستان 

اند. بسیاری ان خودداری کردهشدگم صادرشده به محکوماحکاهای دادستانی از تحویل دادن نسخه مکتوبی از  مسئوالن قضایی و مقام

ای که در زندان به اند، به شکل شفاهی یا از طریق نامهها از احکام صادرشده باخبر شدهشدگان از طریق مسئوالن زنداناز بازداشت

بود. در  شان در مورد اتهامات مندرج و حکم صادرشده علیه آنان اشاره شدهدست آنان رسیده و در آن صرفًا به مجرم شناخته شدن 

اند تا احکام صادرشده را در محل دادگاه مالحظه کرده و از روی آن یادداشت شدگان اجازه پیدا کردهبرخی موارد، وکالی بازداشت

شان در مورد اتهامات موکالن  محکومیتاز    ی الترونیک قوه قضاییهیا سامانه  بردارند در حالی که در موارد دیگر، این وکال از طریق نامه

 . نگاه کنید( 6.1)به بخش  اندح و احکام صادرشده علیه آنان مطلع شدهمطر

شان در »واحد تأیید محتوای دیجیتالی« این شده از اعتراضات را که سندیتالملل، به عالوه، تعداد زیادی از ویدئوهای ضبطعفو بین

های مرگبار با نیروهای امنیتی را در حال استفاده از سالحسازمان به تأیید رسیده، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است؛ این ویدئوها 

آمیز با آنان در جریان اعتراضات و همچنین در جریان دستگیری و انتقال به معترضان و شاهدان اعتراضات و برخورد خشونت 

 دهد.  ها نشان میبازداشتگاه

ابسته به حکومت ایران منتشر شده مورد مالحظه و بازبینی قرار های دولتی یا والملل اظهارات مسئوالن را که در خبرگزاری عفو بین

در رابطه با اعتراضات را یافته و به تجزیه و تحلیل  صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانشده از داده و همچنین ویدئوهای پخش

شدگان را به عنوان  هارات بازداشتها و مسئوالن از حوادث را منعکس کرده و اظپرداخته است، ویدئوهایی که روایت مقام هاآن 

 کنند.»اعتراف« پخش می

جمهور کشور، و ابراهیم رئیسی، رئیس هایی خطاب به حسن روحانی، رئیس، در نامه1399مرداد    29الملل در تاریخ  سازمان عفو بین

شدگان در جریان اعتراضات یا متعاقب آن، خواهان های خود در رابطه با نقض حقوق انسانی بازداشتقضائیه، با تشریح نگرانی قوه



19 

 

ها شده، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی از جانب آنان دریافت نکرده است. این سازی از جانب این مقاماظهار نظر و شفاف

 ها و مسئوالن ایرانی خواهد بود. های خود به مقامها و اعالم توصیه هایی برای ابراز نگرانیصتسازمان همچنان به دنبال فر

 هایروایتکند که برای در میان گذاشتن شهامتی ابراز می الملل مراتب قدردانی و تحسین عمیق خود را به تمام افراد باعفو بین

 قرار کردند. دردناک خودشان یا دیگران با این سازمان ارتباط بر

 زمینهپیش  2.2

ها هزار نفر در نقاط شبه قیمت بنزین، ده، به دنبال اعالم ناگهانی تصمیم دولت برای افزایش چشمگیر و یک1398آبان    2۴در تاریخ  

خرید و مصرف   فراخوان خودداری ازپیمایی، برگزاری تجمع،  ها ریختند. در آغاز، معترضان به راهمختلف کشور برای اعتراض به خیابان

کردند. اما دامنه اعتراضات به سرعت اقدام  انتظامیبندان به وسیله خودروهایشان و اهدای شاخه گل به نیروهای ایجاد راهبنزین، 

به ابراز   در ادامه تر به نظام سیاسی رسید وگسترش پیدا کرد و از ابراز نگرانی در مورد افزایش قیمت بنزین به اعتراض وسیع 

اسالمی منجر  های معترضان برای دگرگونی نظام سیاسی کشور، از جمله اصالحات اساسی و خاتمه دادن به نظام جمهوریخواسته 

 شد.

آبان ادامه  28این عملیات سرکوب، که تا  در جریانو  نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات به سرعت وارد عمل شدند

های آور و ماشینای، گاز اشک های ساچمههای مرگبار، گلولهاز جمله با استفاده از سالحو قهریه،  قوهداشت، با توسل غیرقانونی به 

 2ند.پرداختاش به مقابله با معترضان و شاهدان اعتراضات پ آب 

مانع از  ند و این اقداممسئوالن ایرانی دسترسی به اینترنت را تقریباً به طور کامل مسدود کردبا فاصله کمی پس از آغاز اعتراضات، 

 نترنتیا  در معرض دید جهانیان قرار دهند.به صورت همزمان  های مرگبار را  که مردم داخل کشور تصاویر و ویدئوهای سرکوب  این شد

 3.داشت نیییپا اریبس سرعت روز چند تا هم آن از بعد و نشد وصل آبان 3۰ تا

از معترضان به پرتاب سنگ به سوی مأموران  تعدادی شد، در برخی موارد، آغازآمیز ها به شکل مسالمتبا آن که اکثر تظاهرات

 5۰امنیتی اقدام کرده یا به اقدامات تخریبی دست زدند. وزارت کشور ایران اعالم کرده است که، در جریان این اعتراضات، بیش از 

خودروی   3۰7،  آمبوالنس  3۴،  خودروی پلیس  183و همچنین    مرکز مذهبی  9و    پمپ بنزین  7۰،  کبان  731پاسگاه نیروی انتظامی،  

 ۴.ه استموتورسیکلت شخصی به آتش کشیده شده یا صدمه دید 1۰76و  شخصی

 

اردیبهشت  31ی مطبوعاتی، « )اطالعیهباختگان منتشر شدنفر از جان 3۰۴ت نیروهای امنیتی، مشخصات ایران: شش ماه پس از کشتار وسیع به دسالملل، »عفو بین 2

ی « )اطالعیه کودک و نوجوان به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات آبان حکایت دارد 23ایران: شواهد تازه از کشته شدن دست کم الملل، »(؛ عفو بین1399

ی « )اطالعیهایران: احتمال جان باختن بیش از صد نفر از معترضان، به دنبال موافقت مسئوالن ارشد با سرکوب شدید اعتراضاتالملل، »(؛ عفو بین1398اسفند  1۴مطبوعاتی، 

 (. 1398آبان  28مطبوعاتی، 
 .1398 آذر 2 ،«یفن مشاهدات و هاداده  یریگاندازه : رانیا سراسر در نترنتیا یخاموش» نترنت،یا سانسور سنجش یجهان جامعه 3
 . 1398آذر   6«، ها ناکام ماندوزیر کشور: اقدام اشرار برای انفجار بزرگترین مخزن بنزین یکی از شهرستان» خبرگزاری جمهوری اسالمی، ۴

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-after-security-forces-killing-spree/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/iran-at-least-23-children-killed-by-security-forces-in-november-protests-new-evidence/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/iran-more-than-100-protesters-believed-to-be-killed-as-top-officials-give-green-light-tocrush-protests/
https://ooni.org/post/2019-iran-internet-blackout/
https://www.irna.ir/news/83570589/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83570589/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83570589/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
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د، در کرده که در جریان اعتراضات به دست نیروهای امنیتی کشته شدن ترا ثب یو کودک  مرد، زن 3۰۴الملل مشخصات عفو بین

شدگان بر اثر اصابت اکثریت وسیع کشته   5شدگان احتماالً بسیار بیشتر از این رقم است.کند شمار واقعی کشته عین حال که اذعان می

دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن افراد به سمت آنان شلیک  اند و این نشان میشان جان باختهو قلب  سینهگلوله به سر، گردن،  

 اند.هزاران نفر دیگر نیز مجروح شدهکردند. می

یک از اعتراضات شواهدی الملل به عمل آورده، از جمله تجزیه و تحلیل ویدئوها، تقریباً در هیچای که عفو بینبنا به تحقیقات گسترده

متوجه نیروهای امنیتی و قریب الوقوعی تهدید جانی رفتارشان    و یاشود که مردم سالح گرم در اختیار داشته  حاکی از این دیده نمی

الملل اطالع عفو بین که جاهای مرگبار باشد. تا آنکننده استفاده نیروهای امنیتی از سالحکه توجیه  به نحوی کرده بوددیگر افراد 

امنیتی پرداخته  دارد، تنها در دو تجمع اعتراضی در ماهشهر، در استان خوزستان، چند معترض مسلح به تبادل آتش با نیروهای

ی که در و شاهدان بنا به اظهارات معترضان بودند که به جان باختن یک عضو سپاه پاسداران و یک مأمور نیروی انتظامی منجر شد.

الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، حتی در جریان این دو اند و همچنین با توجه به ویدئوهایی که عفو بینمحل حضور داشته 

امل تهدیدات جانی عاجل بودند محدود عهای مرگبار را به مقابله با کسانی که یز نیروهای امنیتی استفاده خود از سالحدرگیری ن

 6 کشتند.نیز را  هااز آن تعدادی ،نکرده و با شلیک گلوله به سمت معترضان غیرمسلح

است که جمعاً پنج نفر از اعضای نیروهای امنیتی در جریان الملل برآورد کرده ، عفو بینحکومتیهای های رسانهبا توجه به گزارش 

 7اند.اعتراضات جان باخته 

         

  

 

 . :2020/2308/13MDE (Index.( 1399 اردیبهشت 31اند«، جان باخته 1398سرکوب اعتراضات آبان  نفر از کشانی در جریان 3۰۴الملل، »ایران: مشخصات بین عفو 5
 ی طالقانی )معروف به کوره( رخ داد. در محله 1398آبان  28ی تا ساعات اولیه 1398 آبان 27ی چمران )معروف به جراحی( و در در محله 1398آبان  27حوادث در این   6
؛ 1398دی  11«، ی شهید مدافع امنیتبا خانواده دیدار سرلشکر سالمی ؛ تابناک، »1398آذر  6«، شهدای اغتشاشات اخیر را بیشتر بشناسیمدفاع مقدس، »خبرگزاری  7

مرتضی ابراهیمی و های شهیدان تجلیل از خانواده ؛  خبرگزاری میزان، »1398آبان  29«، شهید رضا صیادی نماد ایثار و رشادت در جامعه استخبرگزاری جمهوری اسالمی، »

فیلم تشییع پیکر شهید ؛ مشرق نیوز، »1398«، ه آذر ی شهید امنیت، مرتضی ابراهیمیاهلل جنتی با خانواده دیدار آیت ؛ خبرگزاری تسنیم، »1398آذر  26«، مصطفی رضایی

 .1398آذر  19«، ی شهید امنیت و حضور در دانشگاه رازی کرمانشاه دیدار با خانواده ؛ خبرگزاری مهر، »1398آبان  29«، مصطفی رضاییامنیت، 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
https://bit.ly/2TjK9yE
https://bit.ly/36c4dZh
https://bit.ly/2TkbwbY
https://bit.ly/2Tjdbyn
https://bit.ly/2Tjdbyn
https://bit.ly/2XbLZTv
https://bit.ly/3e4kK3U
https://bit.ly/3e4kK3U
https://bit.ly/3e4kK3U
https://bit.ly/3e4kK3U
https://mehrnews.com/xQLJq
https://mehrnews.com/xQLJq
https://mehrnews.com/xQLJq
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 های خودسرانهها و بازداشتدستگیری . 3
 

ام خورد. رفتم بیمارستان تا گلوله را در بیاورند. وقتی ترخیص شدم،  رفتم سر کارم که تیر به شکم »داشتم می

شان دستگیر داخل بیمارستان منتظر بودند تا دستگیرم کنند. همه را از بعد از ترخیصمأموران امنیتی ... 

 ها زخم گلوله داشتند.«ها خیلیکردند. در بازداشتگاهمی

به  چند روز بعد و فتهمورد اصابت گلوله قرار گر 1398آبان  26 در مسیر رفتن به محل کار خود در روز که ،استان البرز ،کرج اهالی فردی ازنقل قول از 

 ه است.شد بازداشتخودسرانه دستگیر و صورت 

 

هایی که در ارتباط ها و بازداشتبسیاری از دستگیری   المللی،و مطابق قوانین بینالملل گردآوری کرده  شواهدی که عفو بینبر اساس  

آمیز از گیری مسالمتافراد صرفًا به دلیل بهره آیند زیرابه شمار میانجام شده خودسرانه  1398با اعتراضات سراسری در آبان ماه 

الملل بر این باور است  وه، عفو بین عالبه اند. آمیز دستگیر و بازداشت شدهآزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت  در زمینهشان حقوق 

 اینبر انجام شده و موازین دادرسی منصفانه های مرتبط با اعتراضات در مغایرت با ها و بازداشتعمالً در تمام موارد، دستگیری که

اطالعات بیشتر، به )برای  نداهای ناعادالنه منتهی شدهو به محاکمه پیدا کرده خودسرانه ماهیتها ها و بازداشتدستگیری  اساس

 نگاه کنید(. 6فصل 

 موادشمارد، را محترم می شخصیآیین دادرسی کیفری در این کشور حق برخورداری از آزادی  قانون با آن که قانون اساسی ایران و

های خودسرانه ها و بازداشتمبهم و پردامنه در قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین زمینه را برای دستگیری  به شدتو    زایتمحدود

المللی حقوق  های حقوقی  همسو با موازین بین شان از حمایت ی حبسشدگان در دورهکند. به عالوه، بازداشتو غیرقانونی مهیا می

کند که متهم، بعد از دستگیری، در اسرع  آیین دادرسی کیفری این امکان را فراهم نمینون قاشوند. برای نمونه، بشر برخوردار نمی 

سپرده  پرونده پرسکند که متهم به بازایجاب میاین قانون حاضر شود. در عوض،  طرفوقت در برابر یک مقام قضایی مستقل و بی

طرفی  الزم برخوردار نیست. این عمالً به معنی استقالل رأی و عمل و بیکه وابسته به دفتر دادستانی بوده و بنابراین از    پرسیشود، باز

کنند، درخواست را تأیید می  قرارهاهستند که این    ایمجموعههمان  متعلق به  کنند  بازداشت را صادر میقرار  هایی که  آن است که مقام

امکان را این کنند؛ این روال عمالً را معین می قرارتمدید کنند، و ضرورت تمدید یا عدم را بررسی می قرارشدگان برای لغو بازداشت

 کند که بتوانند قانونی بودن بازداشت خود را به لحاظ حقوقی به چالش بکشند.شدگان سلب میاز بازداشت
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شان به حضور یها بعد از دستگیر، بعضی از آنان حتی تا روزها یا هفته1398شدگان مرتبط با اعتراضات آبان ماه در مورد بازداشت

تحویل تا  اری متهمگوید مدت نگهددادرسی کیفری است که می قانون آیین  185ی برده نشدند، و این اقدام برخالف ماده پرسباز

   8.باشدساعت  2۴از  بیش نباید پرسبازوی به 

 های گستردهدستگیری 3.1

را دستگیر کردند.  کودک اطالعاتی و امنیتی ایران هزاران مرد، زن و انتظامی، در جریان اعتراضات و متعاقب آن، نیروهای

شان کودکانی و در میان آمیز در اعتراضات حضور داشتندکه به شکل مسالمت شدندمی دستگیرشدگان شامل معترضان و شاهدانی

نگارانی که به پوشش اخبار اعتراضات روزنامه  جملهاز  ،  یارسانه  فعاالنفعاالن دانشجویی،    سال سن داشتند.   18تا    1۰بودند که بین  

های قومی، از دیگر افرادی بودند که در جریان اعتراضات یا در پرداخته بودند، و مدافعان حقوق بشر، از جمله فعاالن متعلق به اقلیت

 دستگیر شدند.به صورت خودسرانه  های متعاقب آنهفته

، حسین نقوی حسینی، 1398آذر    ۴اند. با این حال،  باره تعداد افراد دستگیرشده منتشر نکردهها و مسئوالن ایران آماری رسمی درمقام

 9اند.نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعالم کرد که حدود هفت هزار نفر دستگیر شده

 بیش از این رقم بوده است. های مستقل از این حکایت دارد که شمار دستگیرشدگانهای رسانهگزارش 

های در روزها و هفته  روز اعتراضات صورت گرفته، اما  پنجها در جریان  اری از دستگیرییدهد که بسالملل نشان میتحقیقات عفو بین

ئوالن در هایی که تلفات انسانی بیشتری متحمل شده بودند؛ مسهای گسترده ادامه پیدا کرده، به ویژه در استان، روال دستگیری بعد

کن عمومی نگه داشته بودند تا به این وسیله از وقوع اعتراضات اها شمار چشمگیری از خودروها و پرسنل امنیتی را در اماین استان 

 بیشتر جلوگیری کنند.

ارتی های نظشده توسط دوربیننیروهای اطالعاتی و امنیتی افرادی را که در اعتراضات شرکت کرده بودند از طریق تصاویر ضبط

شب، به دستگیری آنان اقدام کردند. برخی از افراد نیز در محل کار  ساعات شناسایی کرده و با حمله به منازل این افراد، از جمله در

 دستگیر شدند. ،، در مدرسهکودکان یا، در مورد

قرار داده و  جرحوامنیتی افراد را مورد ضرب و مأموران اطالعاتی و  آمیز انجام شدهها به شیوه خشونت در بسیاری از موارد، دستگیری 

ها به شکل های خود را در جریان دستگیریانداختند. در برخی موارد، نیروهای امنیتی سالحهای ون میها را به زور داخل ماشینآن 

 گذاشتند. تهدیدآمیز به نمایش می

 

 .   :2016/2708/13MDE (Index( 139۴ بهمن 22ی جدید در ایران«، ی دادرسی کیفرنامهالملل، »اصالحات ناقص: آیینبرای اطالعات بیشتر، نگاه کنید به: عفو بین. 8
 .1398آذر  8«، های ایراننقوی حسینی: بازداشت حدو هفت هزار نفر در ناآرامی، »انتخاب 9

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2708/2016/en/
https://www.entekhab.ir/fa/news/514774/
https://www.entekhab.ir/fa/news/514774/
https://www.entekhab.ir/fa/news/514774/
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های خبری و اطالعات قابل دسترس عموم در وبسایت رسمی و اظهارات و الملل رسیدهبنا به مواردی که به اطالع سازمان عفو بین

، لیاردب، یغرب جانیآذربا، یشرق جانیآذربادر  از جمله صورت گرفت کشوراستان  31استان از  28ها در حقوق بشری، دستگیری 

، فارس، بلوچستان و ستانیس، سمنان، زنجان، خوزستان، یرضو  خراسان، یجنوب خراسان، تهران ، بوشهر، المیا، البرز، اصفهان

 .زدیو  همدان، هرمزگان، یمرکز، مازندران، لرستان، النیگ، گلستان، راحمدیوبو هیلویکهگ، کرمانشاه، کرمان، کردستان، نیقزو

حتی در شهرهای   هادستگیری   ابعاد گستردهالملل، از طریق منبعی در داخل کشور، به یک سند رسمی دست پیدا کرده که از  عفو بین

دوم دادسرای بهبهان در   شعبه هایپرساز طرف یکی از باز 1398دی  3۰قضایی که در تاریخ قرار دارد. این کوچک پرده بر می

اند. بیش از هزار نفر در رابطه با اعتراضات دستگیر شده 1۰دهد که فقط در همین شهر کوچک استان خوزستان صادر شده، نشان می

ه دالیل مرتبط با اعتراضات در ها بشود که آن و قید می شودفهرست می شانبا ذکر نامفرد  89اتهامات واردشده به  ،در این سند

نفر از آنان باید به دادگاه فرستاده شود و  37های شود که پروندهتصریح میبودند؛ و  وثیقه آزاد شده با قراربردند یا حبس به سر می

 خواهد شد. فسخمانده نفر باقی 52اتهامات واردشده به 

، از جمله نیروهای بسیجی، حضور احبه کرده، نیروهای اطالعاتی و امنیتیها مصالملل با آنی شاهدان عینی که عفو بینبه گفته 

شود که در برخی نقاط، این نیروها مدیران ها و مراکز درمانی در نقاط مختلف کشور داشتند؛ گفته میسنگینی در بیمارستان

وشتم را در احات ناشی از اصابت گلوله یا ضربشده به دلیل جراند که فهرستی از اسامی بیماران بستری ها را وادار کردهبیمارستان 

ها و در همان حال که تحت مداوا قرار داشتند یا اختیار آنان بگذارند، و بسیاری از معترضان و شاهدان مجروح را در بیمارستان 

به هنگام رفتن  1398ن آبا 26شان دستگیر کردند. مردی از اهالی کرج، در استان البرز، که در تاریخ بالفاصله پس از ترخیص شدن 

 الملل گفته است:به سر کارش مورد اصابت گلوله قرار گرفته و متعاقباً دستگیر و حبس شده، به عفو بین

ه، اما بعد متوجه شدم که  کننده بود حس کردم گلوله بی ام خورد. شوکه شده بودم، اول فکر  رفتم سر کارم که تیر به شکم »داشتم می 

. رفتم  ها شلیک شده بود آید. به اطرافم نگاه کردم و افراد بسیاری را دیدم که از ناحیه سر و گردن به آن خون می ام دارد از شکم 

شخصی داخل بیمارستان منتظر بودند تا  بیمارستان تا گلوله را در بیاورند. وقتی چند روز بعد ترخیص شدم، مأموران امنیتی با لباس 

شان از بیمارستان دستگیر  ت ماندم و بعد به قید وثیقه آزاد شدم. همه را از بعد از ترخیص دستگیرم کنند. چند روز در بازداش 

 های دیگر داشتند.« ها زخم گلوله و جراحت ها، خیلی کردند. در بازداشتگاه می 

 آوری و دیگر جمعبشری  های حقوق گروهیا اند و الملل قرار دادهبنا به اطالعاتی که منابع مطلع در داخل ایران در اختیار عفو بین

، در نقاط مختلف کشور، دستگیر شده یا برای همهای اجتماعی نگاران و همچنین کاربران شبکه تعدادی از روزنامه 11اند،ثبت کرده

 

کنید: بوده است. برای اطالعات بیشتر، به وبسایت »مرکز آمار ایران« مراجعه  1226۰۴انجام شده، جمعیت بهبهان  1395آخرین سرشماری ایران، که در سال بنا به  1۰

https://www.amar.org.ir/. 
 . 1398آذر  13«، نگارانهای مردم، بازداشت و تهدید روزنامه جمهوری اسالمی ایران: پس از سرکوب خونین اعتراض»بدون مرز،  گزارشگران 11

https://www.amar.org.ir/
https://rsf.org/persan/news/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%25
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ها و مسئوالن سرکوبگری مقام دربارههای اجتماعی شان در شبکه هایشان از اعتراضات یا اظهار نظرات بازپرسی در خصوص گزارش 

 احضار شدند.

  1398آبان  27اش دستگیر شد؛ دلیل دستگیری او توئیتی بود که در خانه  1398نگار، اول آذر ، روزنامهمحمد مساعدبرای نمونه، 

و  منتقل شداوین تهران  زندانبه نگار بود. این روزنامه نوشتهی اینترنت در کشور اقدام مسئوالن به قطع تقریباً کامل شبکه درباره

 12به قید وثیقه آزاد شد. 1398آذر  16متعاقبًا در تاریخ 

هایشان زبان مستقر در بریتانیا، به دلیل گزارشخبری فارسی  هاینهادساکن خارج کشور، از جمله کارکنان  ایرانی    نگاران  حتی روزنامه

ها و مسئوالن بستگان آنان در ایران را برای مقام ن تهدید شدند. همزمانو به ربوده شد از اعتراضات مورد آزار و ارعاب قرار گرفتند

 هایشان زیر فشار بگذارند.بازجویی احضار کردند تا به این وسیله آنان را برای متوقف کردن فعالیت

برداری از جو شدیداً امنیتی و به بهانه مقابله با اعتراضات به ها و مسئوالن، در ادامه روالی که از دیرباز برقرار بوده، با بهرهمقام

 ، یاهواز هایعرب تحت تبعیض از جمله یهاتیاقلها و سایر افراد متعلق به فعاالن حقوق اقلیتی خودسرانه بازداشت دستگیری و 

  شرکت نکرده بودند. یدر تجمعات اعتراض یحت شدگانبازداشت یدر موارد؛ کردند اقدام هاکردو  یجانیآذربا هایترک

مأموران اطالعاتی و امنیتی در  در جریان بود، اعتراضاتروزهای که الملل فراهم آورده، در بنا به اطالعاتی که عفو بینهمچنین، 

در اعتراضات اگر  که  ند  شده برای سرکوب فعاالن ترک آذربایجانی، با چندین نفر از آنان تماس گرفته و تهدیدشان کرداقدامی هماهنگ

 .خواهند شدشرکت کنند، بازداشت 

 

مژگان کاووسی      

از اعضای اقلیت کرد  13مژگان کاووسی، نویسنده، پژوهشگر و مستندساز، 

در نوشهر، در استان مازندران، توسط مأموران واحد  1398آبان  27ایران، 

حفاظت اطالعات سپاه پاسداران دستگیر شد؛ دستگیری او عمدتًا به دلیل 

 

ی محمد مساعد در دادسرای پرونده ؛ خبرگزاری جمهوری اسالمی، »1398آذر  2«، رنتهایش در روزهای قطعی اینتبازداشت محمد مساعد به دلیل توئیت»رادیو زمانه،  12

 .1398آذر  16«، نگار، با قید وثیق از زندان آزاد شدمحمد مساعد، روزنامه؛ رادیو فردا، »1398آذر  1۴«، شودجرایم اینترنتی بررسی می
کنید: جا را نگاه ساخته شده، این 1396ی زبان کردی که در سال تبلیغ فیلم مستند مژگان کاووسی، با عنوان »هیوا«، درباره برای تماشای  13

https://www.aparat.com/v/vubfR . 

https://www.radiozamaneh.com/475746
https://plus.irna.ir/news/83581225/
https://plus.irna.ir/news/83581225/
https://plus.irna.ir/news/83581225/
https://plus.irna.ir/news/83581225/
https://plus.irna.ir/news/83581225/
https://plus.irna.ir/news/83581225/
https://www.radiofarda.com/a/30312751.html
https://www.radiofarda.com/a/30312751.html
https://www.radiofarda.com/a/30312751.html
https://www.aparat.com/v/vubfR
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 1۴.منتشر کرده بود 1398اعتراضات آبان ماه  دربارههای اجتماعی مطالبی صورت گرفت که در شبکه

بازداشتگاهی در ساری، در استان مازندران، منتقل شد که زیر نظر واحد حفاظت اطالعات سپاه پاسداران مژگان کاووسی به 

جا به مدت طوالنی در سلول انفرادی حبس شد و بدون حضور وکیل، مورد بازجویی قرار گرفت. او متعاقباً، قرار دارد، و در آن 

 آذر به قید وثیقه آزاد شد. 28و در  به زندان نوشهر انتقال یافت 1398آذر  19در 

عقیدتی  روزهای پایانی حبس مژگان کاووسی برگزار شد، این زندانی در 1398ای که اواخر آذر ی ناعادالنهبه دنبال محاکمه

 و »تحریک به اخالل در نظم و امنیت کشور« ،»تبلیغ علیه نظام« در رابطه با اتهامات شعبه اول دادگاه انقالب نوشهر توسط

در صفحه وی  که  بود دو مطلبی    د. اساس دو اتهام اولشناخته ش  قصرم امنیت ملی«  بر هم زدن»عضویت در گروهی با هدف 

 چندین سال قبل  عضویت ویارتباط با    و اتهام سوم در  منتشر کرده بوده 1398اعتراضات آبان ماه    دربارهخود در اینستاگرام  

 بود. »حزب دموکرات کردستان ایران«، از احزاب کرد مخالف حکومت در  به مدت کوتاهی

ماه حبس محکوم شد. در زمان برگزاری محاکمه، این زندانی از امکان دسترسی به وکیل  9مژگان کاووسی به پنج سال و 

 روز حبس افزایش داد، که سه سال   15ماه و  ۴سال و  6، دادگاه تجدید نظر حکم او را به 1398اسفند  21برخوردار نبود. 

بار دیگر دستگیر شد و برای تحمل دوران حبس خود به   1399اردیبهشت    3۰مژگان کاووسی در تاریخ    15آن قابل اجرا است.

 زندان اوین تهران انتقال یافت.

آزادی بیان، تشکل و تجمع در زمینه گیری از حقوق خود مژگان کاووسی یک زندانی عقیدتی است که صرفًا به دلیل بهره

 .شده است حبسآمیز مسالمت

 

 

 .1398آذر  9«، ی کرد، در شمال ایران بازداشت شدمژگان کاووسی، نویسنده ی حقوق بشر کردستان، »شبکه 1۴
 . 1398اسفند  26«، محکومیت مژگان کاووسی در دادگاه تجدید نظر افزایش یافت»حقوق بشر کردستان،  یشبکه 15

http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=10744
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=10744
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=10744
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=12268
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فعاالن ترک آذربایجانی    

ایوب   هایدو برادر به نام، شاهین برزگر،  سجاد شهیری   ، محمد محمودی، ناصر خلوصی  ،بابک حسینی مقدم  ، کبر مهاجریا 

های پس از آبان یا در هفته 28 تا 2۴فاصله  دیگر از اعضای اقلیت ترک آذربایجانی درفعال و چندین  شیری و داوود شیری

های آذربایجان شرقی شده از جانب وزارت اطالعات، در منزل یا محل کار خود در استانهای هماهنگیورش  اعتراضات طی

ها به نحو برخی از آنیک از آنان در اعتراضات شرکت نکرده بودند. ین که هیچو آذربایجان غربی دستگیر شدند، با ا

 آمیز و همراه با ضرب و شتم دستگیر شدند. خشونت 

بردند و ماه در بازداشتگاه وزارت اطالعات در تبریز در استان آذربایجان شرقی، به سر  بیش از دوگی به مدت ماین افراد ه

حبس  به زندان تبریز منتقل شدند. بعضی از آنان در بازداشتگاه وزارت اطالعات در سلول انفرادی  1398من اواسط بهدر 

های جمعی شدگان به سلول ق سایر بازداشتو سپس به اتفا به سر بردهو بعضی دیگر مدت کوتاهی در سلول انفرادی  شده

 شدگان در طول این مدت امکان دسترسی به وکیل نداشتند.یک از بازداشتدند. هیچشنتقل م

داری اطالعات مربوط به دالیل دستگیری و محل دقیق نگه هایشان از دریافتخانواده ها پس از دستگیری این افراد،تا ماه

ها به دلیل مسائل امنیتی بوده و بنابراین از گفتند که دستگیری میها دادستانی به خانواده . مسئوالنمحروم ماندندآنان 

پایین: اکبر مهاجری، محمد محمودی، شاهین برزگر، داوود شیری، ایوب شیری، ناصر خلوصی، سجاد  از سمت چپ باال به سمت راست

 شهیری، بابک حسینی مقدم. 
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توانند این افراد را تا هر مدتی که صالح بدانند در گفتند که میهمچنین میی اطالعات در این باره معذور اند. مسئوالن  ارائه 

 ندارند. ه وکیل ها اجازه دسترسی بآن تا اطالع ثانوی حبس نگه دارند و 

ها، در حالی که برای کسب اطالعات مراجعه کرده بودند مورد آزار و ارعاب قرار گرفته و برای بعضی از اعضای این خانواده

شان ها گفته شده بود که باید از دنبال کردن سرنوشت عزیزان خانواده این مدت کوتاهی بازداشت شدند؛ به یکی از اعضای

 ر است همگی اعدام شوند.دست بردارند چون قرا

 های خارج کشورشان با سایر فعاالن ترک آذربایجانی یا گروهارتباطاتو    آمیز خودهای مسالمتدستگیرشدگان درباره فعالیت

  .مورد بازجویی قرار گرفتند

دستگیرشدگان را وادار به »اعترافاتی«  که داشتندسعی الملل قرار گرفته، بازجویان بنا به اطالعاتی که در دسترس عفو بین

بعضی از دستگیرشدگان از موافقت با چنین »اعترافاتی« خودداری کردند در  ها دیکته کرده بودند.کنند که خودشان به آن

ی مدت و سلب عامدانهها، از جمله حبس انفرادی طوالنیجه و سایر بدرفتاریشکن زیر ، در شرایطی کهباقیحالی که 

، وادار به شودبسته میشان بالفاصله هایو همچنین با این وعده که پرونده قرار گرفته بودند دسترسی به خدمات پزشکی،

خود به زبان بیاورند که  یتمجرم مبنی برند به طور جداگانه اظهاراتی را ه بوداین »اعترافات« شدند. این افراد وادار شد

 شد.برداری میفیلم هاای در پشت دوربین نوشته بودند، و در همان حال از آن بازجویان روی تخته 

آزاد  1399 فروردیناواسط  تا  1398 اسفند فاصله اواسطشدگان همگی، به طور جداگانه و به قید وثیقه، در این بازداشت

 . شدند

 .نداشته استاجازه دسترسی به وکیل  اشتا چند روز پیش از محاکمهاین فعاالن یک از هیچ

اتهام »تبلیغ علیه   بادر شبعه اول دادگاه انقالب تبریز محاکمه شد و متعاقبًا    1399اردیبهشت    25محمد محمودی در تاریخ  

در اختیار محمد محمودی یا وکیل او قرار  را حکم صادرشدهای از نسخهمقامات نظام« به چهار ماه حبس محکوم شد. 

 اند.نداده

اتهام »اخالل ه تبریز ب کیفری دودادگاه  112در شعبه  او، 1399خرداد  2۰. تقسیم شدبه دو قسمت شاهین برزگر  پرونده

بر هم »تبلیغ علیه نظام« و »عضویت در گروهی با هدف  اتاتهامه اول دادگاه انقالب تبریز ب و در شعبه ،در نظم عمومی«

، دادگاه انقالب 1399تیر    21  کیفری او را از تبرئه کرد.دادگاه    112شعبه  ،  1399خرداد    21  .امنیت ملی« محاکمه شد  زدن

به دلیل  در این پرونده او را از بابت اتهام اول به یک سال حبس محکوم کرده و از بابت اتهام دوم تبرئه کرد. محکومیت وی

ی متعلق به اقلیت آذربایجانی ترک و که او در صفحه خود در اینستاگرام در حمایت از آزادی زندانیان سیاس است مطالبی

 این حکم در مرحله تجدیدنظر به مجازات نقدی تبدیل شد. . ه بودهای آنان نوشتهمدلی با خانواده
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 اتبه اتهام  در شعبه اول دادگاه انقالب تبریز، او  1399تیر    2۴  .ه استبه دو قسمت تقسیم شدبابک حسینی مقدم نیز    پرونده

 6محاکمه شد. روز بعد، او از بابت اتهام اول  به  »تبلیغ علیه نظام« و  زدن امنیت ملی« بر هم»عضویت در گروهی با هدف 

است و قرار است   »اخالل در نظم عمومی«در ارتباط با اتهام  او    دوم تبرئه شد. پرونده دیگراتهام  ماه حبس محکوم شده و از  

 بررسی شود. تبریز کیفری دودادگاه  112شعبه  توسط

دادگاه  112ای در شعبه ، در پی برگزاری محاکمه1399تیر  3. هم به دو قسمت تقسیم شده استایوب شیری  پرونده

دادگاه  . ضربه شالق محکوم شد 7۴و  تعلیقی »اخالل در نظم عمومی« به یک سال حبس با اتهام اوتبریز،  کیفری دو

آن، ایوب شیری    بهداشتی و کمبود  نسبی قیمت لوازمین حکم داد که، با توجه شیوع ویروس کرونا در ایران و افزایش  نهمچ

میلیون  1۰ غمبل بهتبریز و با هماهنگی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی  مکلف است تحت نظارت دادستانی

شامل  ایوب شیری پرونده دوم کند.تهیه ی الکلده، دستمال شوینمواد ماسک، دستکش،  تومان اقالم و لوازم بهداشتی مانند

شود. به دنبال برگزاری محاکمه وی می زدن امنیت ملی« بر هم »عضویت در گروهی با هدفو »تبلیغ علیه نظام« اتهامات 

و آنچه دادگاه   دوم اتهامبابت از و تبرئه شده  اولاتهام از ، او اول دادگاه انقالب تبریز شعبه در 1399تیر  2۴ در روز

  به دو سال حبس محکوم شد.« خواند، گرایانههای »قومفعالیت

اش شده است و در انتظار جلسه محاکمه زدن امنیت ملی« بر هم »عضویت در گروهی با هدفسجاد شهیری نیز متهم به »

 است.

اند روشن کنند اند، مقامات نتوانسته متهم شده  «هدف اقدام علیه امنیت ملیدر مواردی که افراد به »عضویت در یک گروه با  

کانال یک گذری اطالعات در ند. مقامات این افراد را به اشتراک اه داشت یتعضومورد ادعای مقامات ها در کدام گروه که آن 

ها را در کنار یکدیگر با هم ادغام کرده و نام آنرا  مجزااند، اما دو نهاد خبری خارج از ایران متهم کرده هایرسانهو  یتلگرام

مستقر در  گروهی ( ،« به زبان ترکیجبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبیاسم مخفف »اند: گاماج )به عنوان یک گروه نوشته

مستقل  ینفعالطیف اسم مخفف ») گامت کند، و می منتشرای را بصورت آنالین خارج از ایران که اخبار جهانی و منطقه 

نقض حقوق بشر  موارد سیاست ودر رابطه با  مختلف اخبارکه یک کانال تلگرامی  (،« به زبان ترکیملی آذربایجان حرکت

 گذارد.ترک آذربایجان را به اشتراک میاقلیت  نقض حقوق  موارداز جمله در ایران، 

اند م دادگاه، مقامات اتهام را عضویت در گاماج )فعاالن مستقل جنبش ملی آذربایجان( عنوان کردهاحکاو  هاکیفرخواست در 

اند. کامال این مساله را مبهم باقی گذاشتهو نکرده هستند هاآن  ارتکاب به متهم افراد نیا که یانتساب اعمال به ییااشاره اما

 اند.ردهها را انکار کعضویت در این گروهاتهام این افراد 

 شان حکم صادر شده بودبرایفعاالنی که  نشده بود و برگزار  ی سایر این فعاالن هنوز، محاکمه1399شهریور  5تا تاریخ 

 بودند و هنوز به زندان فراخوانده نشده بودند.اعالم نتیجه درخواست تجدید نظر منتظر منتظر 
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آمیز گیری مسالمتشوند چرا که صرفًا به دلیل بهرهاین فعاالن زندانی عقیدتی محسوب می  هر یک ازدر صورت زندانی شدن،  

های حقوق بشری و حمایت از حقوق آمیز، از جمله از طریق فعالیتآزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت برشان از حقوق 

 اند.های آذربایجانی مورد مجازات قرار گرفته اقلیت قومی ترک

، که از بیم آزار و ارعاب و دستگیری و هم های معترضان تحت تعقیب راهای مسئول خانواده، مقامو متعاقب آن اعتراضات جریاندر 

بردند، هدف حمالت خود قرار دادند تا افراد تحت تعقیب را زیر فشار بگذارند و آنان را وادار به بازداشت خودسرانه در خفا به سر می

 تا بستگاندادند  مورد آزار و زیر فشار قرار    گان راازداشتبهای  های مسئول خانوادهبه همین نحو، مقام  16خودشان کنند.تسلیم کردن  

   17.وادار کنندی »اعترافات« اجباری مکتوب یا تلویزیونی ارائه هبها را بازداشتی آن

بردند یا قهراً ناپدیده شده بودند نیز مورد آزار و ارعاب به سر می  بیرونبستگان دستگیرشدگانی که در بازداشت بدون ارتباط با دنیای  

قرار گرفتند، از جمله از این طریق که مأموران اطالعاتی و امنیتی آنان را احضار کرده و برای بازجویی در حبس نگه داشته و تهدید 

شان شان دست برندارند، یا درباره وضعیتبستگانداری یا وضعیت محل نگه کسب اطالع دربارهکرده بودند که اگر از تالش برای 

 18کنند.اعتراض علنی و افشاگری کنند، خود آنان را دستگیر و زندانی می

کسب  یتالش برا لیرا به دل ،یجانیآذربا ترک تیاقل ق حقو فعاالناز  ،یجوالن ثمیچهار نفر از بستگان م مورد، کیمثال، در  یبرا

 نی»توه  و  «یعموم  نظم  در  »اخالل  جرم  بهاو. متعاقباً، مادر و خواهر  کردنداو بازداشت و به ارتکاب جرم متهم    تیاطالع در مورد وضع

 .شدند محکوم ینقد یمه یجر به مسئوالن« به

دستگیر باختگان جانبه دلیل شرکت در مراسم یادبود  ی نیزاعتراضات، افراد از سهای پ الملل، در هفتهعفو بینهای هبر اساس یافت

الملل آن را مورد مالحظه قرار داده، از دادستانی بهبهان صادر کرده و عفو بین هایپرسقضایی که یکی از باز قرارشدند. در یک 

آنان به عنوان مواردی نام باخته و شمع روشن کردن به یاد آمیزی از جمله شرکت در مراسم چهلم معترضان جاناقدامات مسالمت

 اند.ها را مبنای متهم کردن افراد به اقدام علیه امنیت ملی قرار دادههای دادستانی آنبرده شده است که مقام

بردند یا به کشورهای الملل در ارتباط بودند که یا در داخل کشور در خفا به سر میها پس از اعتراضات، افرادی با عفو بینتا ماه

کردند تا آنان را به جرم شرکت شان مراجعه میگریخته بودند، به این دلیل که مأموران اطالعاتی و امنیتی مکرراً به منازل  همسایه

الملل همچنین اطالع دارد که دست کم در یک مورد، فردی پس از آن که از کشور گریخته، به در اعتراضات دستگیر کنند. عفو بین

 و حکم مجازات او صادر شده است.طور غیابی مجرم شناخته شده 

 

 گاه کنید.ن ۴.3های الملل در این باره به بخشهای عفو بینی مشروح یافتهبرای مالحظه 16
 گاه کنید.ن ۴.3های الملل در این باره به بخشهای عفو بینیافته ی مشروحبرای مالحظه 17
 نگاه کنید. 6.3مربوط به میثم جوالنی در بخش  مطالببرای نمونه، به مطالب مربوط به فعاالن ترک آذربایجانی در باال، و همچنین  18



3۰ 

 

 کودکان بازداشت  2.3

اند، و همچنین الملل قرار دادهبنا به اطالعاتی که منابع مختلف، از جمله مدافعان حقوق بشر و معلمان داخل ایران، در اختیار عفو بین 

های حقوق بشری خارج کشور، نیروهای اطالعاتی و امنیتی صدها کودک را در های مستقل و سازمانهای رسانهبر اساس گزارش 

و بسیاری از آنان د  انسال سن داشته   1۰  تنهااقب آن در نقاط مختلف کشور بازداشت کردند که بعضی از آنان  جریان اعتراضات و متع

 نگه داشتند.  بیرونرا در بازداشت بدون ارتباط با دنیای 

ارقام   اند، اما از ارائهدستگیرشدگان بودهسال هم در میان    18اند که افراد زیر  مسئوالن دولتی و حکومتی در اظهارات خود تأیید کرده

، کانال تلگرامی »قرارگاه سایبری 1398دی  3اند. در تاریخ ها را کوچک جلوه دادهمشخص خودداری کرده و ابعاد این دستگیری

ان وزارت اطالعات ساله« توسط مأمور  18تا    15کودک »  116رود با تشکیالت امنیتی ارتباط دارد، گزارش داد که  عمار« که گمان می

 19شوند.داری میهای اصالح و تربیت نگهبازداشت شده و در کانون

تا دو هفته قبل، ]فقط[ دو سه نفر ]کودک و نوجوان[ ، اعالم کرد: »قضائیه قوه، غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 1398دی  1۰

ه نفر ]کودک و نوجوان[ سریعاً تعیین تکلیف شوند. بعید بازداشت بودند و بقیه آزاد شده بودند. همان موقع هم قرار بود این دو س

 2۰دانم امروز کسی از این افراد در کانون اصالح و تربیت در بازداشت باشد.«می

قضائیه  که زیر نظر مستقیم رئیس قوه  رسمیتشکیالت های کشور )سازمان زندان وقت اصغر جهانگیر، رئیس، علی1398دی  21

طی اظهاراتی اشاره  21ها را بر عهده دارد(،ها و تشیکالت وابسته به آن ها، بازداشتگاهی امور تمام زندانقرار داشته و مسئولیت اداره 

آمار بسیار کمی از نوجوانان  : »های بعضی از کودکان دستگیرشده هنوز رسیدگی نشده است. این مقام مسئول گفتکه به پرونده  دکر

  22«.اند که این افراد نیز در حال تعیین تکلیف هستندبه کانون اصالح و تربیت اعزام شده

در  تنها کودک صدها زند کهبه نگرانی جدی دامن می الملل رسیدهبینهایی که به دست عفو برخالف اظهارات مسئوالن، گزارش

 .بازداشت شدندشان در اعتراضات دستگیر و های کرمانشاه، خوزستان و کردستان به دلیل مشارکت واقعی یا مفروضاستان 

داشتند، در  سن سال 1۰فقط  که بعضاً آموزان،های منابع مطلع در داخل ایران و خارج از کشور، تعداد زیادی از دانشبنا به گزارش  

آموزان  الملل اطالع دارد که معلمان چندین مدرسه در مریوان دستگیری دانش مریوان، در استان کردستان، دستگیر شدند. عفو بین

 اند.هایشان را تأیید کردهمدرسه

 

 .1398دی  3«، های ضدانقالب در اغتشاشاتوابستگان جریان . کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار، » 19
 .1398دی  1۰«، ی قضائیههای آبان ماه چه شدند؟ / پاسخ سخنگوی قوه بازداشتی. خبر آنالین، » 2۰
 . )www.prisons.ir(ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور« است این تشکیالت »سازمان زندان. عنوان رسمی  21
 .1398دی  21«، شدگان اعتراضات آبان ماه اعالم کرد / آخرین وضعیت بازداشت وگو با ایلناها در گفتها زندانرئیس سازمان. خبرگزاری کار ایران، » 22

https://t.me/amarha/12989
https://t.me/amarha/12989
https://t.me/amarha/12989
https://www.khabaronline.ir/news/1337159
http://www.prisons.ir/
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-856599
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سال داشتند، در شهرهای سنندج و سقز، در استان  12کودک، که بعضاً فقط  هااند که دهالملل گفتهاین منابع همچنین به عفو بین

 و به کانون اصالح و تربیت سنندج فرستاده شدند. کردستان، دستگیر شده

ها کودک به همین منوال دستگیر شده و با دسترسی محدود یا به گفته منابع مطلع، در شهر کرمانشاه، در استان کرمانشاه، نیز ده

 اطالعات سپاه پاسداران منتقل شدند.  تواحد حفاظ  یامتعلق به نیروی انتظامی    هاین، به بازداشتگاههایشابدون دسترسی به خانواده

ساله در شهر  17تا  9اند که صدها کودک های جامعه مدنی عرب اهوازی در خارج کشور گزارش دادهمدافعان حقوق بشر و تشکل

  به دنبال دستگیری  اصالح و تربیت هایکانون در  جمعیتازدحام ه دلیل اهواز، در استان خوزستان، دستگیر شدند. به گفته آنان، ب

های متعلق به سپاه پاسداران یا نیروهای های نیروی انتظامی، مدارس و بازداشتگاهن در پاسگاهکودکاصدها کودک، بعضی از این 

 د. نساالن، حبس شدبسیج، و در بسیاری از موارد در کنار بزرگ

های پس از اعتراضات، نیروهای امنیتی اند که، در هفتهالملل گفتههمچنین، منابع مطلع در استان کهگیلویه و بویر احمد به عفو بین

شخصی مأموران نیروی انتظامی و نیروهای لباس  23استان دستگیر کردند.این  ساله را در شهر کوچک لیکک در    17تا    11ها کودک  ده

الملل گفته است که در  دستگیر کردند. یک منبع مطلع به عفو بین هسرشان و تعدادی دیگر را در مدا در منازل تعدادی از کودکان ر

آنان نیز پرداخته و برای وارد کردن جرح وبه ضرب رسهآموزان در مدها، مأموران امنیتی برای دستگیری دانشجریان این دستگیری

ی این الملل گردآوری کرده، همهاستفاده کرده بودند. بنا به اطالعاتی که عفو بین کیالکتری هایشوک الکتریکی به آنان از تفنگ 

یا وکیل، مورد بازجویی و در معرض   شانوالدین  جا، بدون حضورپاسگاه نیروی انتظامی لیکک محبوس شده و در آن  درکودکان ابتدا  

به کانون اصالح و  ه یادستگیرشدکودکان ها، ی بازجویی، قرار گرفتند. بعد از خاتمهوجرحها، از جمله ضربشکنجه و سایر بدرفتاری

این کودکان در زندان شهر دهدشت، هردو در استان کهگیلویه و بویر احمد، منتقل شدند. تعدادی از  به یاو تربیت در شهر یاسوج 

الملل با منبع مطلعی که عفو بین . به گفته گرفتندبیشتر در معرض خطر و آسیب قرار  بدین ترتیب ساالن حبس شده، وکنار بزرگ

نشان   های شدید روانیعالئمی حاکی از آسیب ها  آن چندین هفته به قید وثیقه،    پس ازاین کودکان  به دنبال آزادی    او مصاحبه کرده،

 ها بروز کرده بود.عالقگی به انجام تکالیف درسی در آنو تغییرات رفتاری نظیر پرخاشجویی و بی نددادمی

های مسئول، های مستقل، دریافته است که مقامهای رسانهشنوندگان و همچنین گزارش الملل، بر اساس اظهارات مصاحبه عفو بین

میلیارد  1۰های بسیار سنگینی، بعضاً تا شدگان کودک نیز وثیقهد بازداشتسال، در مورشدگان بزرگهمانند برخوردشان با بازداشت

 .بودشان شده اند که موجب به تأخیر افتادن آزادیریال، برای آزادی آنان تعیین کرده

 

 

انجام شده، جمعیت شهرستان بهمئی، که  1395با این حال، بنا به آخرین سرشماری ایران، که در سال  . اطالعات مشخصی در مورد جمعیت لیکک در دسترس نیست. 23

کردند. در مناطق روستایی زندگی می  17869در مناطق شهری و  19857وده است. بنا به این سرشماری، در این شهرستان، نفر ب 38136رود، لیکک مرکز آن به شمار می

  ./https://www.amar.org.irکنید: برای اطالعات بیشتر، به وبسایت »مرکز آمار ایران« مراجعه 

https://www.amar.org.ir/
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 ابوالفضل کریمی    

و در ارتباط با   1398آبان    29معترض نوجوان، ابوالفضل کریمی، در تاریخ   

آمیز توسط حفاظت در اعتراضات خیابانی، به شکلی خشونت  شرکت

شهر استان تهران دستگیر شد. او در زمان اطالعات سپاه پاسداران در نسیم

ای که از ندامتگاه داشت. ابوالفضل کریمی، در نامه سن سال 17دستگیری 

الملل رویت و توسط عفو بین هنوشت 1399مرکزی تهران بزرگ در تیرماه 

اش دهد که چگونه مأموران سپاه  در زمان دستگیری، شرح میشده است

داده و با تفنگ به سرش  او را در ناحیه سر و شکم مورد ضرب و شتم قرار

 اند که این ضربه منجر به شکستگی و خونریزی شده است. مأموران کوبیده

 اند.شهر بردهاشتگاه سپاه در نسیمو به بازد با خشونت او را به داخل ون هل داده سپس روی سر او کیسه کشیده،

بند به چشم داشته مورد بازجویی قرار در این نامه نوشته که در بازداشتگاه، بازجویان او را در حالی که چشم ابوالفضل کریمی

ها سراسر بدن آن ،  اند. وقتی او جواب داده که هیچ کار خالفی انجام نداده استاند و دربارۀ نقش او در تظاهرات سوال کرده داده

آورد که بعد از یک ساعت ضرب و شتم، یکی از بازجویان کتک زدن را اند. او به خاطر میاو را مورد ضرب و شتم قرار داده

ها »همکاری« کرده و »اعتراف« کند که در جریان اعتراضات یک تفنگ متوقف کرده و به او گفته است که در صورتی که با آن

ها و پاهای او را بسته و او را مجبور دست از شکنجه کردنش برخواهند داشت. مأموران سپس دست هادر اختیار داشته، آن 

 کردند که تمام شب را روی زمین سرامیکی سرد سپری کند.

روز بدون حق  5۰گوید به مدت الف زندان اوین در تهران منتقل شد، جایی که می-روز بعد ابوالفضل کریمی به بخش دو

اش در سلول انفرادی نگه داشته شده است. در حین انتقال، او دوباره مورد ضرب و شتم ل و ارتباط با خانوادهدسترسی به وکی

به گفته او همراه با اشکال مختلفی  ،دوباره مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ابوالفضل کریمی، قرار گرفت. در زندان اوین

های روانی از جمله تهدید به بازداشت مادرش و تهدید به تجاوز به دوست دخترش همراه بود. در طی این مدت از شکنجه 

 خود تماس تلفنی بگیرد. مقامات تنها یک بار به او اجازه دادند تا با خانواده

 برد.جا به سر میتهران بزرگ منتقل شد و تا این زمان در آنابوالفضل کریمی در نهایت به ندامتگاه مرکزی 

انقالب  دادگاه 26 شعبه توسط او، 1399 بهشتیارد 1۴شد. در  لیتشک یمیکر ابوالفضل هیمجزا عل یفریک پرونده دو تاینها

 خدماتبه دو سال زندان و چهار ساعت کار    «نظام  هیعل  غیو »تبل  «یمل  تیامن  هیاقدام عل  یبرا یتباناجتماع و  تهران به اتهام »

 ریت  1۴. در  افتی  کاهشزندان    میسال و ن  کیبه    دنظریحکم در دادگاه تجد  نیبه مدت شش ماه محکوم شد. ا  روزانه  یاجتماع 

رساندن  بی»سرقت«، »آتش زدن و آس «،یزدن نظم عموم هم »بر اتهام به رااو  شهرمینس یفریک دادگاه 1۰1 شعبه، 1399

 .افتی کاهش مهیبه نه ماه زندان و جر دنظریحکم در دادگاه تجد نی. اکردزندان محکوم  سال 15به  «یبه اموال عموم
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 ای نوشته است:کند. او در نامهابوالفضل کریمی اتهامات انتسابی را رد می

افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی بود و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، دچار    98آبان    25دلیل شرکت من در اعتراضات  » 

خرج روزمره من  ام بودم.  آور اصلی خانواده کردم و نان سازی کار می قبل از بازداشت من در یک کارخانه کفش بحران شده بودم.  

  مالی  وضعیت  از  مردم  اکثریت  سکونتمان  محل  . در ر و پدرم و سایر مشکالت باعث رنجم شد بیشتر از درآمدم بود. بیماری ماد 

 « . گذاشتم   اعتراضات   این   به   پا  نوعانم هم   و  خودم   سخت   شرایط   به   توجه   با   من . نیستند   برخوردار  خوبی 

 

 

 شدگانوضعیت بازداشت 3.3

گونه اطالعاتی مشخصاً درباره تعداد افرادی که در ارتباط با اعتراضات در ها و مسئوالن ایران هیچ، مقام1399 شهریور 5تا تاریخ 

 اند.شان منتشر نکردههایاند، یا وضعیت پروندهاند، اتهاماتی که با آن مواجهبازداشت نگه داشته شده

 شدگان گفته بود:سرنوشت بازداشت دربارهارات مبهمی قضائیه، غالمحسین اسماعیلی در اظه قوه، سخنگوی 1398دی  1۰

شدگان تحت تعقیب قرار گرفته و آزاد شدند. از تعداد  های دادسرایی اکثراً انجام شده است و اکثر قریب به اتفاق بازداشت »رسیدگی 

ها کیفرخواست صادر کردند. در برخی  دادستان ها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دالیل موجود زیاد بوده است،  زیادی از آن 

ها هم برگزار خواهد شد. ]در مورد[ عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل آتش زدن  ها برگزار شده و برخی دادگاه ها، دادگاه استان 

 2۴کنیم.« منابع و اموال عمومی و عناصر مرتبط با خارج، با تمام شدن فرآیند رسیدگی اطالع رسانی می 

شدگان تعیین تمامی بازداشتدر اظهارات مشابهی گفت: » های کشور،سازمان زندان وقت اصغر جهانگیر، رئیس، علی1398دی  21

اند.« این مقام مسئول به اند. افرادی که الزم بود به دادگاه معرفی شده و بخش قابل توجهی از این افراد نیز آزاد شدهتکلیف شده

که  مدعی شداند، اشاره نکرد اما ه آزاد شده بودند یا تعداد کسانی که بعد از اتمام بازجویی آزاد شدهتعداد کسانی که با قید وثیق

  25.اند تا با اعزام به دادگاه تعیین تکلیف شوند»افراد معدودی« در بازداشت مانده

های مستقل حقوق بشری در خارج از  شان و همچنین از گروههایو خانواده دیدگانآسیب الملل، بر اساس اطالعاتی که از عفو بین

های معترضان و سایر افراد، از جمله مدافعان حقوق بشر و فعاالن اقلیت فر ازن 5۰۰بیش از ایران کسب کرده، اسامی و مشخصات 

الملل بر این باور است عفو بین ند.امورد تعقیب کیفری قرار گرفته  1398در رابطه با اعتراضات آبان ماه  که ، را ثبت کرده استیقوم

 

 .1398دی  1۰«، ی قضائیههای آبان ماه چه شدند؟ / پاسخ سخنگوی قوه بازداشتی. خبر آنالین، » 2۴
 .1398دی  21«، شدگان اعتراضات آبان ماه م کرد / آخرین وضعیت بازداشتوگو با ایلنا اعالها در گفتها زندانرئیس سازمان. خبرگزاری کار ایران، » 25

https://www.khabaronline.ir/news/1337159
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-856599
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ی که افراد هایصدور حکم در پروندههای تعقیب کیفری و و روال ی مرتبط با اعتراضاتهادستگیری  گستردهکه با توجه به حجم 

، شمار واقعی افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه شوندبازداشت می به صورت خودسرانه تشکیالت اطالعاتی و امنیتیتوسط 

 اند بسیار بیشتر از تعدادی است که این سازمان ثبت کرده است.و مجازات قرار گرفته محاکمهمورد  1398

و تبانی  »اجتماعمبهم، مانند واهی یا  امنیتی سال بوده، که بر اساس اتهامات 1۰مدت زندان صادره برای محکومین از یک ماه تا 

  .شده است صادر «توهین به مقام رهبری»و  «در نظم عمومی »اخالل، «تبلیغ علیه نظام»، «علیه امنیت ملی اقدام برای

اتهام »محاربه«   ای به شدت ناعادالنه، باشان ثبت شده، به دنبال محاکمه، دست کم سه نفر از افرادی که مشخصات 1399  شهریور  5تا  

، دیوان عالی کشور پذیرفت که به درخواست اعاده 1399در تیر ماه  اند.  اموال عمومی به اعدام محکوم شده  تخریب  و  حریقتاز طریق  

نگاه  6رای اطالعات به فصل ها متعاقبًا به حالت تعلیق در آمد )یدگی کند و اجرای احکام آندادرسی وکالی این سه جوان رسی

 (. کنید

اند. در مورد حداقل الملل هستند، عالوه بر مجازات زندان، به مجازات شالق نیز محکوم شدهنفر که مورد شناخت عفو بین  15بیش از   

نگاه   6ها، به فصل  محاکمهماهیت ناعادالنه    درباره)برای اطالعات بیشتر    اجرا گذاشته شده استدو نفر از این افراد، مجازات شالق به  

 کنید(.

اند. در اغلب موارد، این اند، تعیین کردهرا برای برخی از افرادی که در رابطه با اعتراضات محکوم شده غریبیهای ها مجازاتدادگاه

 :شامل موارد زیر بوده است هامجازات  اینق صادر شده است. ها عالوه بر مجازات زندان و شالمجازات 

 وشوی اجساد در سردخانه برای چندین ماه؛شست  •

 ؛با مطالب ییآشنا زانیم یابیارز یاالت براوو سپس پاسخ به س های مذهبیابمتن کامل کت یسیمطالعه و رونو •

 نویس در این رابطه؛دستصفحه مقاله  9۰تحقیق درباره موضوع حجاب اسالمی و نوشتن  •

 ساعت(؛ ۴روز در هفته و روزانه  5خدمات عمومی اجباری و بدون حقوق مانند دو سال نظافت در بیمارستان ) •

 خدمت اجباری در نیروی شبه نظامی بسیج؛ •

 تبعید داخلی« به یک قسمت دورافتاده در کشور که به طور معمول صدها کیلومتر با محل زندگی شخص محکوم فاصله» •

 دارد و دسترسی به آن برای خانواده و وکیل او دشوار است.

 رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی را نقض کند.ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیممکن است اصل ها برخی از این مجازات 

این نگرانی را به  –شستن اجساد برای چند ماه در گورستان و دو سال نظافت در بیمارستان  –ها دو مورد از این مجازات مشخصاً

گیرند، به ویژه اگر اقدامات الزم گیری بیماری کرونا نادیده میآورد که مقامات سالمت و ایمنی این افراد را در وضعیت همه وجود می

 ه آموزش مناسب را انجام ندهند. برای پیشگیری، همچون تهیه تجهیزات حافظت شخصی و ارائ
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 یدستگیرشدگان. از میان  برنددر زندان به سر می  1398از زمان دستگیری در آبان ماه  شان صادر شده  که حکم مجازاتکسانی  برخی از  

حبس به زندان   شان، برای تحملبه دنبال صدور و تایید احکام مجازات  ، برخیآزاد شدند  و تا زمان برگزاری محاکمه  با قید وثیقه  که

شان تایید و یا حکم مجازات انددادگاه تجدید نظر مانده اعالم رایانتظار  یا در و شان صادر شدهفراخوانده شدند؛ تعدادی دیگر حکم

 احضار شوند. تحمل حبس به زندانبرای  هر لحظه رود کهانتظار میشده و 

  اساسیا بی مبهمواهی، اتهامات  3.4

برگرفته از قانون مجازات اسالمی و  شده است 1398شدگان اعتراضات آبان ماه اتهاماتی که به طور معمول و مکرر متوجه بازداشت 

(، و »عضویت در گروهی 61۰ی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی« )ماده اجتماع(، »618ی شامل »اخالل در نظم عمومی« )ماده

( است. تعاریفی که از این جرایم ارائه شده با اصل »شفافیت قانون« مغایرت دارد؛ این ۴99ی ی« )مادهامنیت مل بر هم زدنبا هدف 

ها به محدود کردن امکان برداری خودسرانه از آن با بهرهتا  دهد  ها و مسئوالن اجازه میپردامنه و مبهم بوده و به مقام  به شدتتعاریف  

 ان و آزادی تشکل و تجمع اقدام کنند. آمیز از حق آزادی بیبرخورداری مسالمت 

(، و »اشاعه اکاذیب 6۰9ی (، »توهین به مسئوالن« )ماده51۴ی (، »توهین به مقام رهبری« )ماده5۰۰ی »تبلیغ علیه نظام« )ماده

ها برای تعقیب کیفری ( از دیگر جرایم مندرج در قانون مجازات اسالمی است که از آن698ی  به منظور تشویش اذهان عمومی« )ماده

کند و چنین اقدامی با تعهدات ایران در انگاری می. این مقررات عمالً آزادی بیان افکار و عقاید را جرمتشده اسمعترضان استفاده 

 المللی حقوق بشر مغایرت دارد. چارچوب قوانین بین 

ن »شواهد و آمیز به عنواهای مسالمتالملل مورد مالحظه قرار داده، از فعالیتها و اسناد دادستانی که عفو بیندر احکام دادگاه

 :هایی نظیر، فعالیتمجرمانه علیه امنیت ملی یاد شده است تمدارک« اقداما

 اند؛ها و مسئوالن »اعتراضات غیرقانونی« یا »اغتشاش« خواندهچه مقامشرکت کردن در آن •

 سیاسی در جریان اعتراضات؛  سرودهای شعار دادن یا خواندن •

های ها در شبکهها یا به اشتراک گذاشتن آنفیلم گرفتن و/یا فرستادن ویدئوهای اعتراضات برای خانواده و دوستان و رسانه •

 اجتماعی؛ 

 ؛دیدگانآسیبباختگان اعتراضات و روشن کردن شمع به یاد این شرکت کردن در مراسم یادبود جان •

 های اجتماعی؛ ها در شبکه واندن آنباختگان اعتراضات و »شهید« خابراز همدلی با جان •

باختگان اعتراضات شرکت در مراسم یادبود جانبه    های اجتماعی که مردم را  نوشتن یا به اشتراک گذاشتن مطالبی در شبکه •

 وکردند؛ دعوت می

 .ها و اقدامات معترضاناز خواسته انتشار مطالبی در فضای اینترنتی در حمایت   •

اند. حریق و تخریب اموال عمومی نیز متهم شدهترابطه با اعتراضات دستگیر شدند به ارتکاب جرایمی مانند بسیاری از کسانی که در 

های مسئول مقاماین سازمان دریافته است که د، انقرار گرفته المللعفو بینهایی که مورد بررسی دقیق تمام پروندهبا این حال، در 
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ی آمیز باشد، اقداماتی که جامعهدهنده مشارکت مستقیم متهمان در اقدامات خشونت نشاناند که مشخصاًشواهد معتبری ارائه نکرده

های ها مصاحبه کرده یا پیغامالملل با آنها معترضی که عفو بینکند. در میان دهها را تخلفات مجرمانه قلمداد میآن نیز المللیبین

اند اند. سه معترض مرد گفتهاند که به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردههها دریافت کرده، چهار نفر اذعان کردنوشتاری از آن 

رضانی که تای و تیرهای جنگی به سمت معهای ساچمهآور و گلولهکه به تالفی اقدام غیرقانونی نیروهای امنیتی در شلیک گاز اشک

ای از نیروهای امنیتی که در گفته است که به سمت عده اند؛ یک معترض زنپرانی اقدام کردهآمیز داشتند، به سنگرفتار مسالمت

 اند سنگ پرتاب کرده است.حال دستگیری یک نوجوان بوده 

مبهم به شدت ها و مسئوالن در صدد متهم کردن معترضان به ارتکاب جرایم الملل همچنین اطالع دارد که در مواردی مقامعفو بین

شود: اند. این موارد شامل این افراد میاتهامات را وارد کردهو یا این که عمالً این  اعدام در پی دارداند که مجازات ای بودهردامنهپ و 

)قیام « ی کیفری به »بغیو در تحقیقات اولیه  بردندیم سر به زندان در شتریکه پ  خوزستان، استان دراز بهبهان، نفر  5۰ دستکم

، که در ندامتگاه مرکزی تهران )معروف به زندان فشافویه( به اتهام »محاربه«  سیامک مقیمیمتهم شده بودند؛ جوانی به نام  مسلحانه(  

و با اتهامات »اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی« و »اخالل در نظم  تبرئه شد از این اتهام اما متعاقباً محاکمه شده بود، 

 »محاربه«که به  حسین ریحانیبه نام  در ندامتگاه مرکزی تهران جوان دیگری؛ عمومی« به پنج سال و سه ماه زندان محکوم شد

  محمد رجبی ،  امیرحسین مرادیهای  سه جوان به ناماست؛ و    و معرض خطر حکم اعدام  محاکمهبرگزاری  متهم شده است و در انتظار  

 نگاه کنید(. 6.2)به بخش  اتهام »محاربه« به اعدام محکوم شدند اب 1398که در اسفند  سعید تمجیدیو 

 در 1388، یک مسئول قضایی در استان اصفهان اعالم کرد که هشت نفر در رابطه با سه اعتراض سراسری که از سال 1399تیر  6

اند. ( به اعدام محکوم شده286ی  االرض« )ماده، به اتهام »افساد فی1398آبان ماه    و  1396دی ماه    کشور رخ داده، از جمله اعتراضات

شدگان یا تاریخ و شرایط بازداشت، احراز مجرمیت، و صدور حکم آنان ارائه این مقام مسئول اطالعات بیشتری در مورد هویت محکوم

 با این وجود،  گیرد.یا فقط استان اصفهان را در بر می  شودو مشخص نکردکه آیا این تعداد حکم اعدام به کل کشور مربوط می  26هنداد

 از هاپرونده نیا که است آن از یحاک اًیقو آمده، دست به بشر حقوق  مدافعان طرف از متعاقباً که یاطالعات عالوه به ه،یانیب یفحوا

 27.است 9613 ماه ید اعتراضات به مربوط عمدتاً  و اصفهان

 

 

 .1399تیر  6«، 98و آبان  96ی اتفاقات پرونده  8االرض برای حکم مفسد فیمشرق نیوز، » 26
به اعدام محکوم شدند، توسط  1396که در رابطه با تظاهرات دی ماه  شش مرد در اصفهان، اسامی و جزئیات پرونده 1399ماه  از زمان اظهارات رسمی این مقام در تیر  27

حکم اعدام  ی، هادی کیانی، مجید نظری، مهدی صالحی، محمد بسطامی و مصطفی صالحی.است از: عباس محمد ها عبارتای شده است. اسامی آنمدافعان حقوق بشر رسانه

  به اجرا گذاشته شد. 1399مرداد  13مصطفی صالحی در روز 

https://www.mashreghnews.ir/news/1088097/
https://www.mashreghnews.ir/news/1088097/
http://www.twitter.com/AmnestyIran/status/1291373196575485952
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 بیگی رضوانه احمدخان   

مأمور واحد حفاظت   11توسط    1398آبان    26  شبدر    بیگیرضوانه احمدخان 

اش در تهران دستگیر شد؛ او در اطالعات سپاه پاسداران در منزل مسکونی

دو روز گذشته در تجمعات اعتراضی در شهر تهران شرکت کرده و مورد 

 نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. جرحوضرب 

بیگی به یک بازداشتگاه غیررسمی که زیر نظر واحد حفاظت رضوانه احمدخان

 1398آذر  21عات سپاه پاسداران در تهران قرار دارد انتقال یافت و تا اطال

 در سلول انفرادی حبس شد. 

جا الملل قرار گرفته، این زندانی در آنبنا به اطالعاتی که در دسترس عفو بین

»همکاری«  از  او اگربه مدت چند هفته، بدون دسترسی به وکیل، مورد بازجویی قرار گرفت؛ بازجویان تهدید کرده بودند که 

زندگی  دربارهها جای آنو به سؤاالت نابه نکند »اعتراف«های سیاسی خارج کشور امتناع کند، به داشتن ارتباط با گروه

 کنند. ندهد، همسر او را هم بازداشت می پاسخاش شخصی خود و خانواده و دوستان

اتی« شد که بازجویان به او دیکته کرده بودند. فقط دو بار به او در طول این مدت، او وادار به نوشتن و امضا کردن »اعتراف

 1398آذر  21ها خبر بدهد. اش داشته باشد و زنده بودن خود را به آنبا خانواده ایدو دقیقهاجازه داده شد تا تماس تلفنی 

 اش را دادند.مالقات با خانوادهبرای اولین به او اجازه  1398دی  8و  او را به بند زنان زندان اوین منتقل کردند

دادگاه انقالب  2۴ شعبهدر  1398بهمن  12ای بوده و دقیقه ۴۰ی بیگی، که شامل یک جلسهی رضوانه احمدخان محاکمه

امکان دسترسی به وکیل از این زندانی سلب شده بود. وکیل   ،محاکمه  روز  تهران برگزار شد، به شدت ناعادالنه بود. تا پیش از

او دسترسی پیدا کند. به این ترتیب، رضوانه  پروندهمحاکمه اجازه پیدا کرد تا به محتوای  جلسه ی اولین بار در جریاناو برا

بیگی از حق در اختیار داشتن زمان کافی برای آماده کردن دفاعیات خود نیز محروم شده بود. حکم دادگاه او روز احمدخان 

امنیت ملی«   اقدام علیهو تبانی برای    اجتماعاتهام »  ابیگی بحکم، رضوانه احمدخان   بعد از برگزاری محاکمه صادر شد. در این

مشارکت  مبنی اتهامات او .ه استاتهام »تبلیغ علیه نظام« به یک سال حبس محکوم شد ابه پنج سال حبس، و ب

در صفحه خود در اینستاگرام در حمایت بوده است که وی  همچنین مطالبیو  1398در اعتراضات آبان ماه ش آمیزمسالمت

 »اعترافات«  منتشر کرده است. در جریان صدور حکم، دادگاه  از زندانیان سیاسی، از جمله همسرش که قبالً به زندان افتاده بود،

ه و در دادگاه گفته بود »اعترافات« خود را پس گرفتاو که را مورد استناد قرار داد در حالی  بیگیرضوانه احمدخان اجباری 

اش، به نوشتن مدت در سلول انفرادی و تهدیدات علیه خانواده، از جمله حبس طوالنیکه فقط برای نجات یافتن از شکنجه 

 . تن داده بودآن »اعترافات« 
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باز شده بود، به  1397اش در آذر ای که به دنبال دستگیریجداگانه پروندهبیگی پیش از این، در رابطه با رضوانه احمدخان 

 . بودماه حبس محکوم شده  6آمیزش، به چهار سال و دلیل کنشگری مسالمت

. با این حال، استهای عصبی دچار شده بیگی به بیماری صرع مبتال بوده و در زندان به تشنج و حملهرضوانه احمدخان 

 .اندقرار دادهخطر  را در معرض  او    یدسترسی داشته باشد و سالمتش تا به داروهای  اندهبه او اجازه نداد  هاییدر زمان  مسئوالن

آزادی بیان، تشکل و تجمع  برگیری از حقوق خود بیگی یک زندانی عقیدتی است که صرفاً به دلیل بهرهرضوانه احمدخان

 آمیز زندانی شده است.مسالمت

 

 

 علی عبدلی    

دستگیر شد؛ او در دو  1398آبان  27ی مدنی، علی عبدلی، فعال جامعه 

در تجمعات اعتراضی در شیراز، آمیز متلبه صورت مسا پیش از آن روز 

 در استان فارس، شرکت کرده بود. 

الملل قرار گرفته، حدود پنج مأمور بنا به اطالعاتی که در دسترس عفو بین

باری در محل کارش خشونت شیوه وزارت اطالعات علی عبدلی را به 

قرار دادند و سپس به او  جرحودستگیر کرده و او را با باتوم مورد ضرب

بند زده و به داخل خودرویی هل دادند و به بازداشتگاه بند و چشمدست

 «، منتقل کردند. 1۰۰وزارت اطالعات در شیراز، معروف به »پالک 

برد. در این مدت، فقط دو بازداشتگاه، بدون دسترسی به وکیل، در حبس انفرادی به سر  در این  هفته    6علی عبدلی به مدت 

اش بار اول آن حدود سه هفته بعد از دستگیری  که اش داشته باشدبار به او اجازه داده شد تا تماس تلفنی کوتاهی با خانواده

 بود.

ها اش مورد شکنجه و سایر بدرفتاریبازداشت ی در دورهالملل از طریق منابع موثق مطلع شده است که علی عبدلعفو بین

های مأموران وزارت اطالعات که او را در مورد اتهام ارتباط با رسانه توسط رار گرفته است، از جمله در جریان بازجوییق

 جرح وار مورد ضرباش، روزانه چندین ببازداشت اوایل دورانکردند. او در زبان مستقل در خارج کشور استنطاق میفارسی

؛ گی شدشکست او دچار ها، دو انگشت پای راستی این شکنجه گرفت، بدون این که مورد بازجویی قرار گیرد؛ در نتیجه قرار 

، به زدندمیبا ترکه به کف پاهای او همینطور تا با پای شکسته راه برود و  کردندمیاو را مجبور بازجویان در همین حال، 
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های مسئول این زندانی را از خدمات پزشکی مقامهمچنین، . برداشتند ترکاش هم های کف پای راست طوری که استخوان 

 . کردندمحروم  بود، هایی که در زیر شکنجه متحمل شدهبرای مداوای جراحت 

ن ترتیب که در طول ، به ایندروز بیدار نگه داشتبازجویان علی عبدلی را به مدت پنج شبانهالملل،  بینبر اساس اطالعات عفو  

شدند که بتواند ها با کوبیدن به در  فلزی سلول و ایجاد سروصدای زیاد مانع از آن میکردند و شبروز از او بازجویی می

 .  دادندمیاو  خورد به زور به را های نامعلومیقرصکردند و شوک الکتریکی به او وارد میهمچنین،  بخوابد.

  را برای »اعترافات« اجباری امتناع کرده بود، بازجویان همسر و فرزندش  دادنبعد از آن که علی عبدلی به مدت سه هفته از 

 شکنجه این    دارند. در نتیجهکه اگر »اعتراف« نکند، همسرش را همچنان در بازداشت نگه می ند  و تهدید کرداتی دستگیر  ساع 

صداوسیمای جمهوری  های شد. این اعترافات در یکی از استودیویعترافات« اجباری »ا وادار به دادن علی عبدلی، روانی

پخش   ی علی عبدلیدر قالب یک ویدئوی تبلیغاتی و پیش از برگزاری محاکمه  1398وایل دی ماه  شدند و در ا  ضبط  اسالمی

نوشتن و امضای »اعترافاتی« کردند که خودشان به او دیکته کرده بودند. به   دار بهعلی عبدلی را واهمچنین  . بازجویان  دشدن

 د شیراز انتقال یافت.اآبدنبال این »اعترافات«، علی عبدلی به زندان عادل

به یک سال حبس و یک سال تبعید به اتهام »تبلیغ علیه نظام«  بااول دادگاه انقالب شیراز او را  شعبه، 1398اوایل بهمن 

رسانی او در مورد اعتراضات و برقراری ارتباط با ؛ این اتهام به دلیل اطالعای در استان فارس محکوم کرددورافتاده منطقه 

ها را »دشمنان« نظام ها و مسئوالن ایرانی آنمقام  که  هاییزبان مستقل در خارج کشور وارد شده بود، رسانههای فارسیرسانه

 دانند. می

از انتخاب وکیل خود برای حضور ماند. او  ه بازداشت و تا پیش از محاکمه از دسترسی به وکیل محروم  علی عبدلی در کل دور

 از خود دفاع کند. شخصاً در جریان محاکمه، ه همین دلیل، ناچار شد که و ب در دادگاه نیز محروم شد

در  رار دارد که به زندان برگردانده شود.از زندان آزاد شد، اما همچنان در معرض این خطر ق 1398علی عبدلی اوایل اسفند 

آزادی    بر  اشآمیز از حقوق گیری مسالمتشود چرا که صرفاً به دلیل بهرهزندانی عقیدتی محسوب می  اوصورت زندانی شدن،  

 .است آمیز مورد مجازات قرار گرفتهبیان، تشکل و تجمع مسالمت
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 سپیده قلیان   

مدافع حقوق بشر، به دنبال شرکت  سپیده قلیان، 

آمیزش در اعتراضات دزفول، در استان خوزستان، که مسالمت

افزایش بهای بنزین و در اعتراض به در جریان آن پالکاردی 

عدم اقدام مسئوالن برای افزایش دستمزد کارگران به دست  

باری در منزل به شکل خشونت  1398آبان  26گرفته بود، 

آذر  27ان خوزستان دستگیر شده، و در اش در استخانواده

 به قید وثیقه آزاد شد. 1398

، سپیده قلیان در صفحه خود در توئیتر اعالم 1398دی  1۰

در دادگاه کیفری دزفول به اتهام »اخالل در نظم عمومی« محاکمه خواهد شد. با این حال، یک روز  1398دی  16کرد که 

برگزاری این جلسه محاکمه لغو شده است، به این دلیل که دادگاه مورد نظر از شده، باخبر شد که پیش از تاریخ اعالم

 اند. های دادستانی ارجاع دادهاو را به مقام پروندهصالحیت قضایی در این زمینه برخوردار نبوده، و 

ممکن است به دنبال های دادستانی ، سپیده قلیان در نوشته بعدی خود در توئیتر ابراز نگرانی کرد که مقام1398دی  15

 تری در زمینه اقدام علیه امنیت ملی متهم کنند.اتهامات او باشند و او را به ارتکاب جرایم سنگین افزایش

های حقوق بشری به دلیل فعالیت 1398، سپیده قلیان برای تحمل پنج سال حبسی که در سال 1399تیر  2در تاریخ 

  .به زندان اوین در تهران احضار شد، به آن محکوم شده بود در دفاع از کارگران آمیزشمسالمت

دزفول به اتهام »اخالل در نظم عمومی« محاکمه شد.  دو دادگاه کیفری 1۰1 شعبهسپیده قلیان در ، 1399تیر 16در تاریخ 

کردند، اما وکیل او در آن جلسه حضور  ی دادگاه از تهران به دزفول منتقل نهای مسئول او را برای شرکت در جلسه مقام

 وکیل او مطلع شده است که وی از این اتهام تبرئه شده است.، 1399مرداد  27داشت. 

و تجمع   آزادی بیان، تشکل  براز حقوق خود    آمیزمسالمت  گیرییک زندانی عقیدتی است که صرفاً به دلیل بهرهسپیده قلیان  

    28آمیز زندانی شده است.مسالمت

 

 

الملل، »ایران: اطالعات تکمیلی: بدرفتاری با  عفو بینپیشتر دالیل و شواهد خود برای زندانی عقیدتی شمردن سپیده قلیان را منتشر کرده است. نگاه کنید به: الملل عفو بین 28
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 های قهریناپدیدسازی . 4 
 

سرنوشت   دربارهند. مسئوالن هیچ اطالعاتی اه شخصی پسرم را در جریان اعتراضات دستگیر کردمأموران لباس»

زنیم ... بیشتر از یک  بحرف  در این بارهکس با هیچ نباید د کهانکرده د و تهدید انندادهاش به ما داریو محله نگه

 « اطالعی نداریم پسرمان کجاست.ماه است که هیچ  

 .بود شده ناپدید قهراً 1398 ماه دی اواخر تا 1398 آبان 25 از که رضوی، خراسان استان در مشهد، از جوانی معترض پدرنقل قول از 

 

در نقاط مختلف کشور به دنبال   1398اعتراضات آبان ماه    شدگانازداشتتعداد زیادی از بالملل،  عفو بین  بر اساس مدارک و مستندات

به  بیرونبا دنیای  را شدگانازداشتبرتباط اها و مسئوالن مقام. شدند سازی قهری«اپدیدقربانی »نها یا ماه هاشان تا هفتهدستگیری 

رسانی به از اطالع  نها و مسئوالمقامدر همین حال  محروم کردند.ها و وکالیشان تماس با خانواده ها را ازو آن کردهطور کامل قطع 

 کردند.شان امتناع میداری شدگان در مورد سرنوشت و محل نگهبستگان بازداشت

که   ندگفتتماس گرفته و می  المللسازمان عفو بین  باشدگان  نگران بازداشتآشفته و  بستگان    ی پس از اعتراضات،هاهفته و روزهادر  

ها های انقالب، زندان، دادگاهدادسراهاهای نیروی انتظامی،  ها، پاسگاهها، سردخانهشان به بیمارستانبرای کسب اطالع در مورد عزیزان

د بسیاری از آنان موراند. های مسئول از ارائه اطالعات به آنان خودداری کردهاند، اما مقامشده سر زدههای شناختهو سایر بازداشتگاه

شان یا اعتراض داری عزیزان سرنوشت و محل نگه دربارهکه در صورت اصرار بر کسب اطالع  ندآزار و ارعاب قرار گرفته و تهدید شد

 کنند.علنی به ناپدیدسازی قهری آنان، خودشان را هم دستگیر می

 

 ناپدیدسازی قهری 

 است  حکومتیاز سلب آزادی فرد به دست مأموران دیگری  ربایی یا هر شکل، آدمبازداشتناپدیدسازی قهری به معنی »دستگیری، 

داری فرد ناپدیدشده مخفی نگه داشته از اذعان به این سلب آزادی خودداری شده یا سرنوشت یا محل نگه متعاقباً ... در صورتی که

درد و رنجی که مقامات با المللی است.  ناپدیدسازی قهری یک جرم بین  29.«قرار گیردحمایت قانون  از    خارج  فرد  بدین ترتیب  شود و

 

 ی دوم.ناپدیدسازی قهری«، ماده  برابرتمامی اشخاص در  ت ازظافالمللی حبین »کنوانسیون 29
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خود، نوعی شکنجه   کنند، به نوبهداری قربانی ناپدیدسازی قهری به اعضای خانواده وی تحمیل میپنهان کردن سرنوشت و محل نگه

 نگاه کنید(. 8.3)برای اطالعات بیشتر، به بخش  رودی قربانی به شمار میرحمانه و غیرانسانی با اعضای خانوادهیا رفتار بی

 و »امنیتی«مخفی های بازداشتگاه 4.1

شان از دستگیری پس، بالفاصله ی شدندقهر که قربانی ناپدیدسازی 1398اعتراضات آبان ماه  شدگانبسیاری از بازداشت به تعداد

این  تمامی. انتقال دادند« یهای امنیت»بازداشتگاهموسوم به  های رسمییا به بازداشتگاه مخفی هایمکانبند زده و آنان را به چشم

ند. واحد حفاظت اطالعات سپاه پاسداران، قرار دار یانظر تشکیالت اطالعاتی و امنیتی، در اکثر موارد وزارت اطالعات ها زیر مکان

گرفتند. سایر مدت در سلول انفرادی، قرار میها، از جمله حبس طوالنیها مورد شکنجه و سایر بدرفتاریشدگان در این مکانبازداشت

های انفرادی در سلول بسیاری را جا دادند و در آنهای پرجمعیت انتقال میهای نیروی انتظامی یا زندانشدگان را به پاسگاهبازداشت

 کردند.      می زندانی بیرونسترسی به دنیای و بدون د

 های مخفی مورد استفاده قرار گرفتند.های نظامی، اماکن ورزشی و مدارس نیز به عنوان بازداشتگاهدر بعضی شهرها، پادگان

 آن را مورد تأیید قرار داده است؛ در این تصویر دیده الملل سندیت و موقعیت جغرافیایینمایی از یک ویدئو که »واحد تأیید محتوای دیجیتالی« عفو بین

شود. این ویدئو در تاریخ شده در داخل مدرسه دخترانه قدس در خیابان قدس در تهران منتقل می شده به داخل خودرویی پارکشود که یک فرد بازداشتمی
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 .  های اجتماعی منتشر شده بوددر شبکه 1398آذر  2

گیرند. امنیت ملی مورد بازجویی قرار می جرایم مرتبط با شود که در رابطه بامی حبس« معموالً افرادی ینیتهای ام»بازداشتگاه در

علت کمبود ه چه بچنانهای مرکزی هر استان ایجاد شوند. اما در چارچوب قوانین ایران، این اماکن باید به طور معمول در زندان 

، کان ایجاد بازداشتگاه در زندان مرکزی فراهم نباشدام ، »شرایط مناسب« صورت عدم وجودفضای فیزیکی در زندان مرکزی و یا در 

ها، مکان دیگری را به این کار توانند، با تأیید سازمان زندانوزارت اطالعات و سپاه پاسداران می  از جمله  تشکیالت اطالعاتی و امنیتی

مکلفند نیز    های دادستانیمقام  31؛ها قرار داشته باشنداید زیر نظر سازمان زندانها به لحاظ قانونی باین بازداشتگاه  3۰اختصاص دهند.

 32.عمل آورده و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه اعالم نماینده های مذکور بازدید بروز یکبار از بازداشتگاه 15حداقل هر 

منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور  هرگونه شکنجه متهم به، های مشروع و حفظ حقوق شهروندیقانون احترام به آزادی مطابق 

رئیس قوه قضائیه  33.متهمان، نظارت جدی کنند و نحوه رفتار مأموران باها بر بازداشتگاهباید حاکم و دادسراها و م دیگر ممنوع بوده

برخورد  متخلفان باو اطمینان حاصل نماید که  تعیین کنداین قانون موارد  منظور نظارت و حسن اجرای موظف است هیأتی را به

 34شود.جدی می

اند و بدین ترتیب، شان سرباز زدهها و مقامات دادستانی و قضایی همواره از اجرای وظایف قانونیبا این وجود، مسئوالن سازمان زندان

ها زنند و از به صورت گسترده دست به ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری تشکیالت اطالعاتی و امنیتیاند تا اجازه داده

 مصونیت مطلق برخوردار باشند. 

. این ی هستندقانونفراکاماًل    گیرند،شدگان مورد استفاده قرار میبرای حبس کردن بازداشت  غیررسمیکه به صورت    مخفی  هایمکان

ایی هستند که تشکیالت اطالعاتی و امنیتی، در اکثر موارد وزارت اطالعات یا واحد حفاظت اطالعات هها یا آپارتماناماکن معموالً خانه

 «هاسازمان زندان»ی در فهرست اماکن  مخفهای  اند. بازداشتگاهدستگیرشدگان در اختیار خود گرفته   کردنسپاه پاسداران، برای حبس  

. مسئوالن اطالعاتی و اندهبود حبس شوند که در کجانمی  شان هرگز متوجهشدگان و بستگان، بازداشتدر نتیجه اند وثبت نشده

های مشروع و قانون احترام به آزادی این در حالی است که طبق گویند. های امن« میها »خانهبه این بازداشتگاه اصطالحاً امنیتی

 35.اماکن خودداری ورزندشدگان به بازداشت بردن از بایستمی ازجویان و مأموران تحقیقب و سایر قوانین، حفظ حقوق شهروندی

 

های  نحوه اداره بازداشتگاه  نامه اجراییآیین؛ »1378دی  12«، ممنوع بودن تشکیل بازداشتگاههای اختصاصی، اختصاص یک بازداشتگاه برای جرایم امنیتی در هر استان» 3۰

 . 3، تبصره ماده 1385آبان  3۰«، امنیتی
 . 6-۴، 2، مواد 1385آبان  3۰«، های امنیتینامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه آیین» 31
 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ». همین طور نگاه کنید به: 2، ماده 1385آبان  3۰«، های امنیتینامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه آیین» 32

 .1ماده  13، بند 1382اردیبهشت  15«، حقوق شهروندی
 .9، ماده 1382بهشت اردی 15«، حقوق شهروندی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ» 33
 .1ماده  15، بند 1382اردیبهشت  15«، حقوق شهروندی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ» 3۴
 .1ماده  7، بند 1382اردیبهشت  15«، حقوق شهروندی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ» 35

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131562
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
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غیررسمی دست تشکیالت اطالعاتی و امنیتی برای شکنجه  خفی های م« و بازداشتگاهیهای امنیتگیری از »بازداشتگاهاستمرار بهره 

 گذارد.ها را بازتر میو سایر بدرفتاری

که نظارت   استپذیر شده  حبس کردن افراد متهم به اقدام علیه امنیت ملی در چنین اماکنی به اتکای چارچوب قانونی  معیوبی امکان

اند، شان عمل نکردهرسی از مسئوالنی که به وظایفها را تأمین نکرده و تضمینی در خصوص حساب ها و بازداشتگاهالزم بر تمام زندان

 دهد.نمی

 هاخبر نگه داشتن خانوادهبی 4.2 

ها آن داری سرنوشت و محل نگه یافته در خصوص  کاری سازمانهای نامعلوم با پنهاندر مکاناعتراضات  شدگانبازداشت حبس کردن 

این موارد نقض فاحش حقوق بشر حاصل قوانین معیوب و نادقیقی هستند که به  .همراه بودشان بستگان خبر نگاه داشتنو بی

دهد که زندانیان را از حق تماس با جهان بیرون به ها اجازه میهای امنیتی و اطالعاتی و مقامات دادستانی و مسئوالن زندان نیرو

 مدت نامعلوم محروم کنند.  

حق دارند که افراد خانواده یا آشنایان خود  شدگانآیین دادرسی کیفری، بازداشتقانون  5۰در چارچوب قوانین ایران، به ویژه ماده 

این وجود، این ماده  با آگاه کنند و ضابطان قضایی مکلفند مساعدت الزم را در این خصوص به عمل آورند.شان دستگیری درباره را

کند که در ور تصریح میماده مذک  شدگان را از این حق محروم نمایند.بر ضرورت« بازداشت   دهد که  »بناضابطان قضایی اجازه می  به

کند که مقام قضایی ضابطان قضایی باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطالع مقام قضایی برسانند، اما مشخص نمی  این موارد،

کند که در چه شرایط استثنایی مشخصی ضابطان مجاز مسئول در این خصوص چه کسی است. عالوه بر این، مفاد ماده روشن نمی

 36تواند ادامه یابد.شان شوند و دوره محرومیت برای چه مدت میشدگان با خانوادههستند مانع تماس بازداشت

های دادستانی محلی یا توانند با مراجعه به مقامشدگان میاول بازداشت  بستگان درج، آیین دادرسی کیفریانون ق ۴9ی مادهمطابق 

پاسخگویی مقامات به بستگان مشروط به آن شده که این ، اما  شده کسب اطالع کنندافراد بازداشت  دربارهاداره دادگستری هر استان  

ماده مذکور توضیحی در این خصوص که چه چیزی اقدام »با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد«.  

 37دهد.حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر باشد، ارائه نمی تواند نافیمی

تحت نظارت کامل و  ،محکومان و متهمان گوید کهمی ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورنامه اجرایی سازمان زندانآئین 18۰ماده 

ها انجام باشند و این ارتباط بوسیله مالقات و مکاتبهمجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می ،نامهطبق مقررات این آیین  

ود، « تشخیص داده شخالف حُسن جریان محاکمه»  نانچه مالقات یا مکاتبه متهمبا این وجود، مطابق تبصره همین ماده، چ  پذیرد.می

 

 .5۰ی ، ماده 139۴ تیر«، دادرسی کیفری آیینقانون »  36
 .۴9ی ، ماده 139۴«، تیر دادرسی کیفری آیینقانون »  37

https://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2014/09/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.pdf
https://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2014/09/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.pdf
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برای تسلیم  در قانون رسد که تهمیدیبه نظر نمید. نوی را ممنوع اعالم کنیا مالقات با مکاتبه مقامات دادستانی مجاز هستند 

مالقات یا کند که تحت چه شرایطی، اعتراض قضایی به این تصمیم در نظر گرفته شده باشد. به عالوه، قانون مذکور مشخص نمی

 38تواند قانونًا ادامه یابد.«  در نظر گرفته شود و این ممنوعیت تا چه مدت میخالف حُسن جریان محاکمه» تواندمی مکاتبه متهم

که  ندگفتها میو مضطرب برخی از آن نگران هایبه خانواده دروغ، مسئوالن به شدگان اعتراضات آبان ماهخصوص بازداشت در 

 شان ندارند.چ اطالعی در مورد سرنوشت و هی اندبازداشت نشدهها ی آنبستگان ناپدیدشده

داری آنان را اعالم اند، اما محل نگهند که افراد ناپدیدشده را در بازداشت نگه داشته دکرمیهای مسئول اذعان ، مقامسایر موارددر 

های مقامری از موارد، یار بسد. همچنین، اجازه مالقات با آنان را ندارندی تحقیقات تا پایان دورهها که خانوادهد گفتمینکرده یا 

های حقوق بشری گروهها و  رسانهرسانی به  کردند که در صورت مراجعه مجدد یا اطالعمیها، تهدید ضمن توهین به خانوادهمسئول،  

 کنند.ها را هم دستگیر میشان، خود آنوضعیت عزیزان درباره

قرار را در وضعیت نگرانی و سردرگمی شدید  ی بسیاریهاخانواده بیروندنیای شدگان با ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباط بازداشت

در   ای کههای فزایندهشان جان باخته باشند، به ویژه با توجه به گزارش . بسیاری از آنان از این بیم داشتند که ممکن است عزیزان داد

ها امتناع مقامو  های مرگبار  ی نیروهای امنیتی از سالحجان باختن افراد بر اثر استفاده  درباره  ی اول پس از اعتراضاتهاها و ماههفته

های منتشرشده در مورد جان همچنین گزارش ؛ شدمنتشر میشان هایباختگان به خانوادهو مسئوالن از تحویل دادن اجساد جان

 39کرد.ها این وضعیت را تشدید میها و بازداشتگاهزندانباختن افراد در داخل 

قهراً ناپدید شده بود، در   1398تا اواخر دی ماه   1398آبان    25  ه در فاصلهپدر معترض جوانی از مشهد، در استان خراسان رضوی، ک

 الملل گفت:به عفو بین 1398آذر 

داد. به او گفتم مراقب باشد که دستگیر نشود.  فرستاد که جمعیت را نشان می پسرم از محل اعتراضات به من زنگ زد و ویدئویی » 

  که مأموران اش متوجه شدم ش زنگ زدم خاموش بود. از طریق یکی از دوستان ا آن شب به خانه نیامد، و وقتی به تلفن همراه 

  اند داده به ما ن اش داری محل نگه  سرنوشت و  ره دربا اند. مسئوالن هیچ اطالعاتی در جریان اعتراضات دستگیر کرده را شخصی او لباس 

آباد  . از طریق یک منبع غیررسمی باخبر شدیم که او را به زندان وکیل ...   حرف بزنیم   در این باره کس  که نباید با هیچ   اند ه کردو تهدید  

ی  ها خانه " یکی از این  ترسیم که او در ی ... م  اند اند. بیشتر از یک ماه است که اطالع نداریم او را کجا حبس کرده ]در مشهد[ نبرده 

 د.« باش  "امن

 

 . 1389رییس قوۀ قضاییه با اصالحات  138۴آذر  2۰مصوب «، کشور یتیترب و ینیتام اقدامات  و هازندان سازمان ییاجرا نامهنییآ» 38
 1399اردیبهشت  31اند«، جان باخته 1398 نفر از کشانی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 3۰۴الملل، »ایران: مشخصات عفو بین 39

 )2020/2308/13MDE (Index:  . 

http://www.prisons.ir/page-main/fa/0/form/pId77
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
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 قهری سازیناپدیددار ادامه موارد 4.3

برند و به سر میقهری  شدگیناپدیدسه نفر مطلع شده است که همچنان در وضعیت  اسامیالملل از ، عفو بین1399 شهریور 5تا 

، برادر مهدی رودباریاناین سه قربانی شامل دهند. ادامه مینگهداری آنها  مکان ها و مسئوالن به مخفی نگه داشتن سرنوشت ومقام

 اش را محفوظ نگه داشته است. های امنیتی هویتالملل به دلیل نگرانیشوند که عفو بینو فرد سومی می نروباریا مصطفی  وی، 

 

 مصطفی رودباریان و مهدی رودباریان    

 

 

 

 

 

 

 

در حالی که در تجمعات  1398آبان  26ساله، در  3۴رودباریان، ساله، و مصطفی  21های مهدی رودباریان، دو برادر به نام

های نیروهای امنیتی قرار گرفتند و از آن اعتراضی در ماهشهر، در استان خوزستان، شرکت کرده بودند مورد اصابت گلوله

 برند.قهری به سر می شدگیتاریخ در وضعیت ناپدید

شخصی وابسته به سپاه پاسداران، اعتراضات، نیروهای امنیتی، از جمله مأموران لباس ی شاهدان عینی  حاضر در این به گفته

. مصطفی رودباریان در حالی که به کمک یک معترض مجروح رفته  ندهای جنگی به سمت معترضان تیراندازی کردگلوله اب

ی سر مورد اصابت گلوله ناحیه   ازته بود  بود از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت، و مهدی رودباریان که به کمک برادرش رف

ند. شاهدان دقرار گرفت. نیروهای امنیتی این دو برادر را داخل یک وانت باربری متعلق به سپاه پاسداران انداخته و با خود بر

راضات جان ها در جریان اعتعینی بر این باور اند که احتمال دارد این دو نفر بر اثر جراحات مهلکی ناشی از اصابت گلوله

 .شان تحویل داده نشده استها به خانواده، اما اجساد آنباخته باشند

 )چپ( مصطفی رودباریانو  )راست( مهدی رودباریان
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مختلف، از جمله نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی مراجعه   رسمی  ی این دو برادر برای کسب اطالع به نهادهایخانواده

 اند.آنان امتناع کردهن کاسرنوشت و م دربارهرسانی های مسئول مکرراً از اطالعاند اما مقامکرده

ی این دو برادر را تهدید کرده بودند که اگر به تالش برای کسب اطالع ادامه دهند ها و مسئوالن اعضای خانوادهبه عالوه، مقام

 کنند.ها در این باره حرف بزنند، خودشان را هم دستگیر مییا با رسانه

در اعتراضات برد مردی  است که  الملل همچنان در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر میکه بر اساس اطالعات عفو بینفردی  ین  سوم

الملل تماس گرفت. این فرد در آن زمان، و در پی مراجعات با عفو بین  1398در آذر    اولین بار  شرکت داشته و  در اراک، استان مرکزی ،

به عفو برد،  ای به سر میاش برای دستگیر کردن او، مخفی شده بود. او که در وضعیت آشفته وادگیمکرر نیروهای امنیتی به منزل خان

چند ند تا او را وادار کنند که خودش را تسلیم کند. پدر او بعد از انیروهای امنیتی پدرش را دستگیر کرده  الملل اطالع داد کهبین

 .ظاهراً به دلیل مشکالت شدید جسمی، آزاد شد روز،

د که در صورت ارتباط برقرار ناش را تهدید کردرا دستگیر کرده و سایر اعضای خانواده  این فردهای مسئول مادر  ، مقام1398در بهمن  

این اش، کنند. به دنبال بازداشت مادر و آزاررسانی به خانوادهها را هم دستگیر میهای حقوق بشری، آنها یا سازمانکردن با رسانه

در  ات دقیقیع اطال سرنوشت و مکان نگهداری اومتعاقبًا آزاد شد، اما از آن پس از ر او . مادددر همان ماه خودش را تسلیم کرفرد 

 دست نیست.

های مسئول باخبر شدند که فرزندشان در بازداشت از طریق مقام  1399اش در اواسط فروردین  با گذشت سه ماه از حبس او، خانواده

اش داشته الملل، او بعدتر دو تماس کوتاه با خانوادهبر اساس اطالعات عفو بین برد.واحد حفاظت اطالعات سپاه پاسداران به سر می

ها فقط »سالم« گفته است و اشک ریخته است. مقامات همچنان از دادن هرگونه اطالعات مشخص در مورد این تماسطی  است و در  

اش، مورد اذیت و آزار رند که در صورت فاش کردن اسماو از آن بیم دا یکند. خانوادهامتناع می اشخانواده محل نگهداری وی به

 . است ها قرار گرفتهشده در معرض شکنجه و سایر بدرفتاریالملل نگران آن است که این فرد بازداشتبیشتر قرار گیرند. عفو بین

های حقوق بشری در معرض ها یا سازماناز این که در صورت تماس گرفتن با رسانه دیدگانآسیببا توجه به ترس موجه بستگان 

دهد که تعداد افرادی که همچنان در وضعیت ناپدیدی قهری به الملل احتمال میگیرند، عفو بینجویانه قرار میآزار و اقدامات تالفی

 .ها جان باخته باشندگاهبانیان ممکن است در بازداشتو برخی از قر برند بیشتر از تعدادی است که گزارش شده استسر می

های و همچنین با توجه به گزارش   نگرانی این سازمان از آن رو است که بنا به اطالعاتی که از منابع مطلع در داخل کشور فراهم آورده

تعدادی از افرادی که در رابطه با اعتراضات دستگیر شده بودند، در محل بازداشت خود و در  ۴۰های خبری و حقوق بشری،سازمان

 

گزارشی از ی حقوق بشر کردستان، »؛ شبکه1398آذر  25«، "هااجسادی در برخی سدها و دریاچه "شدن  ی پیداها درباره اعتراضات ایران؛ گزارش»سی فارسی، بیبی  ۴۰

بستگان ارشاد رحمانیان: زیر  کمپین حقوق بشر در ایران، »؛ 1398دی  8«، اندهای مریوان؛ کودکان مورد آزار جنسی قرار گرفتهشکنجه و قتل شهروندان در بازداشتگاه 

 . 1398آذر  27«، گویند خودکشی کرده شکنجه کشتند و می

https://www.bbc.com/persian/iran-50817346
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=11226
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=11226
https://persian.iranhumanrights.org/1398/09/ershad-rahmanian/
https://persian.iranhumanrights.org/1398/09/ershad-rahmanian/
https://persian.iranhumanrights.org/1398/09/ershad-rahmanian/
https://persian.iranhumanrights.org/1398/09/ershad-rahmanian/


۴9 

 

عفو  ۴1اند.ها و مسئوالن این ادعاها را تکذیب کردهاند. مقامی نیروهای امنیتی، جان باخته هاشرایطی مشکوک، احتمااًل بر اثر شکنجه 

 ۴2های ایران، احتماالً بر اثر شکنجه، مستنداتی منتشر کرده است.ن در زندانشدگاباختگان بازداشتجان دربارهالملل پیشتر بین

 

 

  

 

 . 1398دی  5«، ها پس از حوادث آبان ماه / رمزگشایی غواص مطرح کرمانشاهیماجرای اخبار پیدا شدن چند جسد در رودخانه »همشهری آنالین،  ۴1
 خانواده  تیاذ و آزار: رانایالملل، »؛ عفو بین(1396دی  9ی مطبوعاتی، « )اطالعیههها تحقیق شودگاه رباره جان باختن معترضان در بازداشتایران:د»الملل، عفو بین ۴2

  . 1396اسفند  22«، هستند عدالت و قتیحق خواهان آنها د؛یکن متوقف را زندان در جانباختگان

https://www.hamshahrionline.ir/news/471823/
https://www.hamshahrionline.ir/news/471823/
https://www.hamshahrionline.ir/news/471823/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-investigate-reports-of-protester-deaths-in-custody/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8049/2018/fa/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8049/2018/fa/
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 رحمانه و غیرانسانیی بیهاشکنجه و سایر رفتار. 5

 

  ی لی. خردیاست که سگ بم نیکه مردن شما مثل ا گفتندی ما را کردند. م  دیکه فکرش را بکن یاهمه جور شکنجه»

 نیجا، آدم به اآن یعنی. کردمی مردن م یزوآر گری . دیزنده بمان ای یر یبم یکه تو بخواه ستیمهم ن مانی برا

 شانی برا  یت یها اهمباشد. متاسفانه اصالً جان آدم هانیبخواهد دست ا نکهیکه مردن بهتر است تا ا رسدینقطه م

 « .دندار

، به طور خودسرانه 1398شرکت در اعتراضات آبان ماه در جریان است  هالملل گفتبه عفو بینکه  از استان خراسان رضوی قربانی شکنجه کنقل قولی از ی

 گرفته است.ها قرار و مورد شکنجه و سایر بدرفتاری شده بازداشت

 

»واحد تأیید محتوای دیجیتالی«   توسط، شاهدان عینی و وکال، ویدئوهای تأییدشده  دیدگانآسیبهای  ، خانوادهدیدگانآسیب ظهارات  ا

های حقوق بشری خارج کشور آشکارا ها و سازمانهای مدافعان حقوق بشر در داخل ایران و رسانهالملل، و گزارشدر سازمان عفو بین

را هم در جریان  شدگانها بازداشت ری از مسئوالن زندان، مأموران اطالعاتی و امنیتی و شماانتظامیدهد که نیروهای نشان می

 اند. ها قرار دادهها در نقاط مختلف کشور مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها و زنداندستگیری و هم متعاقباً در بازداشتگاه

 اعمال هاآن  مجازات، ارعاب و تحقیربا هدف  شدگانبازداشت  علیه شکنجهانواع الملل گردآوری کرده، بنا به اطالعاتی که عفو بین

شدگان به »اعتراف« و بیان اظهاراتی مبنی بر مجرم  بازجویان از شکنجه به عنوان ابزاری برای واداشتن بازداشتشده است. به عالوه، 

به ادعاهای در اعتراضات بلکه همچنین مشارکت  موضوعاند؛ این اظهارات و »اعترافات« نه فقط به کرده استفادهشناختن خودشان 

خارج کشور  هاینگاران و رسانهمدافعان حقوق بشر، روزنامه های سیاسی مخالف حکومت،با گروهمعترضان  ارتباطبازجویان مبنی بر 

 . ه استشدهای بیگانه مربوط میدولت با و همچنین

شد؛ معمواًل به اند که گاهی شکنجه در جریان دستگیری یا بالفاصله بعد از آن شروع میالملل گفته به عفو بین دیدگانآسیب 

ها را در مورد این که آن کردنانداختند و در صورت مقاومت و سؤال ها را داخل خودرو میزدند و آنبند میشدگان چشمبازداشت

 داختند.پرها میوشتم آنبرند، به ضربکجا می
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 آویزان کردن  و ، شالق زدنجرحواز این قرار بوده است: ضرب فیزیکی شکنجه  یهاترین شیوه، رایج المللهای عفو بینبر اساس یافته

برای  شدگان به این کهواداشتن بازداشت ؛ای روی سرشان کشیده بودندبند زده یا کیسهچشم ها در حالی که به آنشدگان بازداشت

ساعته در سلول انفرادی به مدت طوالنی و گاهی تا  2۴حبس  بایستند یا بنشیند؛های به شدت دردآور طوالنی در وضعیت مدت

 . و داروهای مورد نیاز محروم کردن از غذای کافی، آب آشامیدنیو  ؛هاماه

نی بر این که بازجویان وابسته به تشکیالت اطالعاتی و الملل قرار گرفته مباول در اختیار عفو بینهمچنین، اطالعاتی از منابع دست

ها در آب پاشیدن به روی آنبرهنه کردن و  اند:ها مورد شکنجه قرار دادهشدگان را به این شیوهها بازداشتامنیتی و مأموران زندان

ی هاصدا تند ونور سرمای شدید، یا گرما در معرض  به طور مستمر و به مدت طوالنی شدگان؛ نگه داشتن بازداشتهوای سرد

ها و ناحیه از جمله چشم،  ؛ اسپری فلفل زدن به نقاط مختلف بدنخشونت و تحقیر جنسی  های دست و پا؛کشیدن ناخن  خراش؛گوش

 های؛ تزریق یا خوراندن مواد شیمیایی؛ اعدامهاها و بیضهشوک الکتریکی وارد کردن به شقیقه ؛ القای حس خفگی با آب؛ تناسلی

 ۴3.ثبت شده بود ایرانها پیشتر در کارگیری آنای هستند که بههای شکنجهمطابق با روال  هاشیوه این – مصنوعی

های روانی قرار اند که مورد انواع شکنجه گفته  دیدگانآسیبها را ثبت کرده،  الملل مستندات آن به عالوه، در تمام مواردی که عفو بین

شد: الفاظ های روانی معمواًل شامل استفاده مستمر از این موارد میاند تا وادار به ارائه »اعترافات« اجباری شوند. این شکنجه گرفته

؛ تهدید به دستگیری، شکنجه، هرچه بیشتر شکنجه  اعمالو تهدید به  مرگهای رکیک؛ تهدید به و حرف  آمیزتحقیرآمیز و توهین 

 والدین سالمندشان؛ تهدید به تجاوز به  همسران و شدگان، از جملهی بازداشتها با اعضای خانوادهقتل، یا سایر بدرفتاری

 . در چندین مورد، بازجویان همچنین تهدید کرده بودند که مانع از ادامه تحصیل فرزندانهاآنمؤنث  به بستگان شدگان یابازداشت

اند و در همان نزدیکی در شان را پیشتر دستگیر کردهشدگان گفته بودند که عزیزان شوند، یا به دروغ به بازداشتشدگان میبازداشت

 ها هستندآن  کردن شکنجه ها یاحال بازجویی از آن

جمله دیگر مالحظات، توانایی فرد برای هایی که در اختیارش قرار گرفته، از الملل، در ارزیابی اعتبار اظهارات و شهادت عفو بین

ی مشروح، منسجم و بدون تناقض را مد نظر داشته، در عین حال که اثرات و ضایعات روانی ناشی بازگویی وقایع مورد نظر به شیوه

سایر موارد وقوع شکنجه   الملل این ادعاها در مورد وقوع شکنجه را بادیده نگرفته است. به عالوه، سازمان عفو بینان  نیز  از آن وقایع را

 ها ثبت کرده بودند مورد تطبیق و مطابقت قرار داده است. که خود این سازمان و سایر سازمان

 

شکنجه در ایران از زمان انتخابات ، » :2010/062/13MDE (Index( 1389خرداد  19»ایران: از اعتراض تا زندان: ایران، یک سال پس از انتخابات«، الملل، عفو بین ۴3

 . 1396بهمن  3۰«، در ایران 1396ها، مرگ در زندان: سرکوبگری دی ماه خاموش کردن خیابانکمپین حقوق بشر در ایران، »؛ 32۰1«، مارس 1388سال 

 

 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/062/2010/en/
https://www.refworld.org/docid/514088902.html
https://www.refworld.org/docid/514088902.html
https://www.refworld.org/docid/514088902.html
https://www.refworld.org/docid/514088902.html
https://www.iranhumanrights.org/2018/02/irans-suppression-of-december-2017-unrest-marked-by-brutal-violations-of-law/
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شدگان در مورد وقوع شکنجه یا سایر الملل اطالع دارد، هیچ تحقیق و تفحصی در خصوص ادعاهای بازداشتجا که عفو بینتا آن

گویی در این ، انجام نشده و هیچ مأمور اطالعاتی یا امنیتی وادار به پاسخه بودندها مطرح شداهها، حتی هنگامی که در دادگبدرفتاری

 زمینه نشده است.

به جا گذاشته  بردگاندربهجان عمیقی بر تن و روان جسمی، روانی و عاطفی هایی صورت گرفته، زخمهاشکنجه و سایر بدرفتاری 

الملل است. عفو بین  را تشدید کردهآنان    رنج و درد  ،بران خسارتجو    دیدگانآسیب این    عدالت در حقاجرای  در  مقامات  و قصور    است

شان آسیب روحی و روانی دیده بودند که های دوره بازداشتچنان از مصیبت  شدن  شدگان بعد از آزاداطالع دارد که برخی از شکنجه 

 ها از خانه بیرون نیامده بودند.در انزوای خود فرو رفته و تا هفته

 

 ممنوعیت شکنجه در قوانین ایران 

ها را در طول بازجویی انواع بدرفتاریداند و استفاده از بعضی از قوانین ایران اعمالی را که معادل شکنجه شمرده شوند غیرقانونی می

تحت عنوان شکنجه تعریف نکرده است. به عالوه، قوانین ایران ممنوعیت شکنجه را به مواردی   را جرم مشخصی اما کند،ممنوع می

که ممکن   پردازدای نمیروانی و جسمی  هایو رنج  هادرد  بهکسب اطالعات« باشد و    ای  اتکند که هدف از آن »اخذ اعترافمحدود می

 اعمال شود.   یک نفر، و یا برای زیر فشار گذاشتن علیهلیل  ناشی از تبعیض یا به هر د ، ارعاب وآزاربا هدف است به عنوان مجازات یا 

 اقرار و یا کسباخذ کند و تنها استفاده از شکنجه به منظور قانون اساسی ایران به ممنوعیت مطلق شکنجه اشاره نمی 38اصل 

 .کندغیرقانونی اعالم کرده و هیچ تعریفی از شکنجه نیز ارائه نمی را اطالعات

کند که مأموران اجرای  های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به نمونه رفتارهایی اشاره میقانون احترام به آزادی  1(7و )  1(6)بندهای  

بند زدن یا بستن ها خودداری کنند. برای مثال، این قانون مأموران را از آسیب رساندن به اشخاص از طریق چشمقانون باید از آن

های قبلی و نظارت ها مطابق »اصول علمی قانونی و آموزش کند که بازجوییاین قانون ایجاب می 44کند.ع میها منوپای آندست

 45الزم« انجام شود.

کننده و قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز »اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤاالت تلقینی یا اغفال 6۰ ماده 

  46کند.موضوع اتهام« را ممنوع میسؤاالت خارج از 

مجبور به اقرار کنند را که متهمی اینبرای  دولتی گوید که هرگاه مأموران قضایی یا غیرقضاییقانون مجازات اسالمی می 578ماده 

 47شوند.ماه تا سه سال محکوم می 6 حبس از قرار دهند، عالوه بر قصاص و دیه، بهاو را مورد »اذیت و آزار بدنی« 

 

 . 1(7و ) 1(6، مواد )1382 اردیبهشت 15«، حقوق شهروندی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ ۴۴
 .1(1۰و ) 1(9، مواد )1382اردیبهشت  15«، حقوق شهروندی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ ۴5
 . ۰6ی ، ماده 139۴ تیر«، دادرسی کیفری آیینقانون » ۴6
 . 1375خرداد  2، مصوب (راتیتعز) یاسالم مجازات قانون پنجم کتاب ۴7

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
https://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2014/09/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.pdf
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شمارد که ناقض ممنوعیت هایی نظیر شالق زدن، قطع اعضای بدن، کور کردن و سنگسار را مجاز میقانون مجازات اسالمی مجازات

 روند. ها به شمار میقانونی شکنجه و سایر بدرفتاری

 

 

   مدتحبس انفرادی طوالنی 5.1

ها و مسئوالن ایرانی بسیاری از کسانی را که در ارتباط با اعتراضات بازداشت مقام ۴8روالی که از دیرباز در کشور برقرار بوده، در ادامه

های زیر نظر وزارت اطالعات یا واحد حفاظت اطالعات سپاه پاسداران، شده بودند به مدت طوالنی در حبس انفرادی، در بازداشتگاه

 ۴9نگه داشتند.

شدگان فقط های انفرادی کوچک حبس شدند. بازداشتروزی در سلول طور شبانهها به ها و ماهشدگان تا هفتهبسیاری از بازداشت 

 دیدگانآسیبشویی، در صورت نبودن توالت در داخل سلول، اجازه خروج داشتند. در طول این دوره،  برای بازجویی یا رفتن به دست

 گرفتند تا وادار به »اعتراف« شوند.رار میها قهای طوالنی و همراه با انواع شکنجه و سایر بدرفتاریاغلب مورد بازجویی

از دسترسی به آب و غذای کافی و بهداشت و جای خواب اغلب  ی حبس انفرادی طوالنی،  در طول این دوره  شدگانبازداشتبه عالوه،  

های ایران موجب آن شده است که ها در بازداشتگاهگونه بدرفتاریالملل اطالع دارد که، در گذشته، اینمناسب محروم بودند. عفو بین

 5۰مشکالت گوارشی، دچار شوند.، از جمله کمردرد، ناراحتی مثانه و  مزمنحبس انفرادی طوالنی به مشکالت جسمانی    دیدگانآسیب 

 جرحوضرب 5.2

هایی که مأموران اطالعاتی و امنیتی و بعضی ترین شیوهالملل از منابع موثق به دست آورده، بعضی از رایج بنا به اطالعاتی که عفو بین

چماق، شلنگ با    جرحوگد، ضربمشت و لاین موارد است:  شامل    بردندمیشدگان به کار بازداشتی  ها برای شکنجه از کارکنان زندان

شدگان به عالوه نقاطی از بدن بازداشت  گرانشالق زدن، از جمله به پشت و کف پاها. در بعضی موارد، شکنجه   و  باتوم و کابلپالستیکی،  

 

ی ایران نیز پیوسته به این روال ی خود درباره های ساالنهمدت تحقیق کرده، و در گزارشدر مورد صدها مورد حبس انفرادی طوالنی  های گذشتهدر دهه المللعفو بین ۴8

 :MDE (Index 2۰2۰ی فوریه 18«، 2۰19ی سال بدرفتاری اشاره کرده است. برای نمونه، نگاه کنید به: »حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا: کارنامه

(2۰2۰/1357/۰1 . 
 15از  را به عنوان »حبس انفرادی به مدتی افزون مدتحبس انفرادی طوالنی در »مقررات حداقلی سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان )قوانین نلسون ماندال(« ۴۴اصل   ۴9

 روز متوالی« تعریف کرده است.
 :MDE (Index 1395تیر  28ی زندانیان ایران از خدمات درمانی«، رحمانهسازی بیالملل، »به گروگان گرفتن سالمت در ایران: محرومعفو بیننگاه کنید به:  5۰

(2۰16/۴196/13. 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde01/1357/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde01/1357/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
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یا تهدید به اعمال این  ی اصابت گلوله یا سایر برخوردهای قهرآمیز زخمی شده بودکه در نتیجه دادند می قرار  جرحورا مورد ضرب 

 .کردندشکنجه می

الملل های اجتماعی منتشر شده بود، و »واحد تأیید محتوای دیجیتالی« عفو بینبه طور گسترده در شبکه 1398آذر  3ویدئویی که 

ها یروهای امنیتی آندهد که نای را نشان میبندزدهشدگان  دستسندیت و موقعیت جغرافیایی آن را مورد تأیید قرار داده، بازداشت

و مشت و لگد زدن  جرحوبرند و همزمان به ضرب آباد شیراز، در استان فارس، میی پاسگاه نیروهای انتظامی در معالیرا به محوطه 

 کنند.ها اقدام میبه آن 

، با کودکانشدگان، از جمله شتبه بعد، صدها نفر از بازدا 1398آبان  25اند که، از تاریخ الملل اطالع دادهمنابع موثق به عفو بین

اند که نگهبانان زندان و مأموران الملل گفتهشدند. این منابع به عفو بینشهر کرج، در استان البرز، برده میکامیون به زندان رجایی

ها مشت به آن طور روزانهو به  آوردندشان در میهایشان را از تنزدند، لباسبند میبند و دستشدگان چشمامنیتی به این بازداشت

 پرداختند.ها میآن جرح وزدند، و با شالق و باتوم به ضرب و لگد می

جرح  وهای حقوق بشری، از ضرب های فعاالن و سازمانالملل رسیده و گزارش های موثق مشابهی که به دست عفو بینهمچنین، گزارش 

های اصفهان، کرمانشاه، خوزستان، کردستان، خراسان رضوی، مازندران و های استانها و بازداشتگاهشدگان در زندانمکرر بازداشت 

 تهران حکایت دارد.

ها و شدگان که به قید وثیقه آزاد شده بودند، با دنداناز بازداشت که بسیاری الملل از طریق منابع مطلع دریافته است عفو بین

الملل اند. وکیلی از استان کردستان به عفو بینندان را ترک کردهشان زوپای شکسته یا با عالئم بریدگی و کبودی روی بدندست

آموز که در مریوان دستگیر شده بود چند روز بعد با سر و صورت خونی به قید وثیقه آزاد شده، و یک پسر دانشیک گفته است که 

است. در مورد دو قربانی دیگر، یکی بزرگسال اش با دست و پای شکسته به قید وثیقه آزاد شده  ساله نیز پنج روز بعد از دستگیری   16

شود که مأموران وابسته به واحد اند، گفته میهای مستقل حقوق بشری منتشر کردهشان را گروهو دیگری خردسال، که شرح احوال

 51اند.شان را هم کشیدههایوشتم آنان، ناخنحفاظت اطالعات سپاه پاسداران، عالوه بر ضرب

 

؛ 1398اسفند  26«، ماه دست به اعتضاب غذا زد ی اعتراضات آبانشده ی ابوالفضل کریمی؛ نوجوان شکنجهنامهرنجارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، » 51

 «،محکوم شد "ی خدمات تحت نظر بسیجارائه"ی اعتراضات آبان؛ حمید خسروپور به یک سال حبس و شده زندانی شکنجهارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، »

 .1398اسفند  25

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24176/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24161/
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 دردناک  هایآویزان کردن و نگه داشتن در وضعیت 5.3

وپا کارگیری آن به وفور گزارش شده بستن دستکه به  1398شدگان اعتراضات آبان ماه  ی دیگر برای شکنجه کردن بازداشتیک شیوه

شان های روی دیوار، و وادار کردنشدگان و آویزان کردن آنان، از دست یا پا، به سقف یا به میلهبند و پابند زدن به بازداشتیا دست

الملل توصیف کرده است. طراحی از برای عفو بین دیدهآسیبشالق خوردن در بازداشتگاهی در استان البرز، چنان که یک  بازسازی تصویری از صحنه

 المللعفو بین
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ها شدند: بعضیهای مختلفی آویزان میبه شیوه  دیدگانآسیبهای به شدت دردناک به مدت طوالنی بوده است.  تبه تحمل این وضعی

بستند و سپس ها و پاهای افراد را از پشت به هم میکردند؛ در موارد دیگر، دستها را از دست به سقف آویزان میرا از پا و بعضی

های طوالنی در بسیاری از موارد، این دوره  (.استکباب« معروف  ای که به »جوجه ردند )شکنجهکهای آهنی آویزان میها را از میلهآن 

زدند یا بند میشده معموالً چشمآویزان دیدگانآسیبو بعضاً، بازجویی در همان حال همراه بود. به  جرحوآویزان ماندن با ضرب

ها، و ها، بازوها، پاها، گردن، شانهها، مچدرد بسیار شدید در دستهای شکنجه موجب کشیدند. این شیوهای روی سرشان میکیسه 

 کرد.شد، و آنان را به عالوه دچار حس تحقیر، اضطراب شدید و وحشت میمی دیدگانآسیب کمر 
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 الملل گفته است:کباب« شکنجه شده بود به عفو بینی معروف به »جوجه یک قربانی که به شیوه

 دیدهآسیبیک خانواده  چنان که های وزارت اطالعات در استان تهران، آویزان شدن در یکی از بازداشتگاه شکنجه به شیوه بازسازی تصویری از صحنه

 المللالملل توصیف کرده است. طراحی از عفو بینبرای عفو بین
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شوکر هم خیلی  زدند. بردند آنجا و با مشت و لگد می گفتند. روزی دو بار من را می یک جایی داشتند که به آن »اتاق فنی« می » 

ی آهنی را از وسط  بستند، یک میله می  مان به پاهای  مان را هم از پشت های جا دست زدند. آن هایم هم شوکر می زدند. به بیضه می 

همه وزن     شدیم. هوش می شدیم. از درد بی می   آوردند باال مثل بارفیکس و این طور آویزان کردند و بعد می هایمان رد می ها و پا دست 

کردم. یک  شدم. از فشار در خودم ادرار می هوش می برد یا از درد بی دانم خوابم می نمی  دنم روی مچ دستم بود و واقعاً درد داشت.ب

دانند که شکنجه شدم  ام می شود. خانواده شود و بغض در گلویم جمع می کنم حالم بد می کاری با من کردند که وقتی به آن فکر می 

     «توانم تعریف کنم. کسی نمی    بغض دارم چون برای هیچ ری. دانند چه جو ولی نمی 

برای عفو  دیدهآسیببه دست بازجویان واحد حفاظت اطالعات سپاه پاسداران در استان تهران، چنان که یک  شکنجه بازسازی تصویری از یک شیوه

 المللالملل توصیف کرده است. طراحی از عفو بینبین
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 شوک الکتریکی 5.4

ها، مأموران های متعدد در نقاط مختلف کشور، و همچنین در جریان دستگیری دهد که در بازداشتگاهالملل نشان میتحقیقات عفو بین 

  اند.، از جمله کودکان، را با شوک الکتریکی شکنجه کرده1398ماه  شده در رابطه با اعتراضات آبان ت اطالعاتی و امنیتی افراد بازداش

اند که الملل گفته به عفو بین  دیدگانآسیبهای برقی بود. های الکتریکی و باتومشوک الکتریکی استفاده از تفنگ  ترین شیوهرایج 

مواردی که عفو  در سه مورد ازاند؛ دست کم شان شوک الکتریکی وارد کردههای الکتریکی به نقاط مختلف بدنمأموران با تفنگ

 وارد شده است. دیدگانآسیب های ها را ثبت کرده، شوک الکتریکی به بیضهالملل مستندات آن بین

 52اند همخوانی دارد.های حقوق بشری منتشر کردههایی که سایر سازمانبا گزارش دیدگانآسیب اظهارات  

به یک صندلی چسبیده به زمین بسته بودند  رادیگری را دریافت کرده است که گفته او    دیدهآسیب الملل همچنین اظهارات  عفو بین

فلزی روی  تلها، پاها و کمر او را به صندلی بسته و یک گفته است که دست دیدهآسیبو به او شوک الکتریکی داده بودند. این 

 هایش شوک الکتریکی وارد کرده بودند.را خیس کرده بودند و سپس به شقیقهاش سرش گذاشته بودند، بدن

 الملل شرح داده است:او این شکنجه را به این شیوه برای عفو بین 

که به   « بدهید قلقلکش  »یک کم گفت که می یکی از بازجوها به بقیه اول  . کردند شوک الکتریکی بود ی که من را ا بدترین شکنجه » 

کردم ولتاژ را باال  زدم و مقاومت می اگر حرف نمی شد. ها سوزن در تمام بدنم وارد می ن انگار یک مرتبه میلیو  ولتاژ کم بود. معنی 

کردم و از دماغم  لرزید و در کل بدنم سوزش شدید و وحشتناکی حس می می تمام بدنم شدید    ،کردند وقتی ولتاژ را زیاد می .  بردند می 

ها بخوابم و سردردهای  تونم شب هنوز هم نمی زده است.    های ماندگار این شکنجه به سالمت روانی و جسمی من آسیب   آمد. خون می 

 « .عجیب دارم 

 

ی نامهرنج؛ ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، »2۰2۰«، می شلیک کردن به معترضان: خشونت دولتی علیه معترضان در ایرانکمپین حقوق بشر در ایران، » 52

 .1398اسفند  26«، ی اعتراضات آبان ماه دست به اعتضاب غذا زدشده ابوالفضل کریمی؛ نوجوان شکنجه

https://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Iran-Human-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24176/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24176/
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 جنسیو خشونت  تحقیر 5.5

ها، به دست عفو و منابعی در داخل زندان  دیدگانآسیب و بستگان  دیدگانآسیب اول، از جمله اطالعاتی که از طریق منابع دست

ها با برهنه کردن و همچنین برهنه نگه داشتن اجباری، تفتیش بدنی دهد که بازجویان و مسئوالن زندانالملل رسیده نشان میبین

شوک الکتریکی   ی تناسلی، و، فحاشی جنسی به صورت مستمر، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دیدگانآسیبنامناسب به منظور تحقیر  

 اند.شده مرد شدگانها، مرتکب خشونت جنسی علیه بازداشتوارد کردن به بیضه

 المللالملل توصیف کرده است. طراحی از عفو بینبرای عفو بین دیدهآسیب، چنان که یک با شوک الکتریکی بازسازی تصویری از شکنجه
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پیرامون  اجتماعی هایتابواین نوع خشونت اغلب در نتیجه  دیدگانآسیبهای جسمانی شدید، درد و رنج روانی عالوه بر آسیب

 رفتن آنان شده است.و موجب انزواجویی و در خود فرو  خشونت و تحقیر جنسی تشدید شده

های خود از مریوان، در استان کردستان، نیز در تماس دادگستری یک زندانی سابق از مشهد، در استان خراسان رضوی، و یک وکیل

اند. با این حال، با توجه به جنسی از جانب مأموران اطالعاتی و امنیتی مطرح کرده الملل اتهاماتی جدی در مورد تجاوزبا عفو بین

های شدید در مورد آزارها و اقدامات موانع روانی، اجتماعی، حقوقی و اداری در مورد گزارش دادن تجاوزهای جنسی و نگرانی

اند ارتباط برقرار شود قربانی تجاوز شدهاً با کسانی که گفته میمستقیم  موفق نشد کهالملل  ها و مسئوالن، عفو بینی مقامجویانهتالفی

 کند. آوری و مستندجمعکرده و جزئیات این وقایع را مستقالً 

در  1398های آبان و یا آذر شان در ماهالملل گفته است که چند مرد که به دنبال دستگیریزندانی سابق از مشهد به عفو بین

مورد خشونت جنسی، از جمله تجاوز،   اند کهادعا کردههای امن« در این شهر حبس شده بودند  وم به »خانهموسمخفی  های  بازداشتگاه

شدگان که با های بازداشتالملل گفته است که او از طریق چند زندانی سابق و خانوادهاند. این زندانی سابق به عفو بینقرار گرفته

ی این د خشونت و تجاوز جنسی مطلع شده است. به گفتهارمواین  اند، از وقوعط داشتهارتبا دیدگانآسیبیا بستگان  دیدگانآسیب 

 اند.به مقعدشان فرو کرده از جمله شیشه نوشابه را برهنه کرده و وسایل مختلفی دیدگانآسیبزندانی سابق، 

و دوستان  هابه خانواده  –ساله  16تا  15 –آموز الملل گفته است که او اطالع دارد سه پسر دانشوکیل اهل مریوان به عفو بین

به اتهام شرکت در اعتراضات از جانب مأموران واحد حفاظت اطالعات   1398  ماه  در آبان  شاندر پی دستگیری اند که  خود گفته   نزدیک

یک منبع مورد اعتماد الملل گفته است که او از طریق به عفو بین وکیلاین اند. آزار جنسی قرار گرفته تجاوز و سپاه پاسداران مورد

، اما نتوانسته د خشونت و تجاوز جنسی مطلع شده استارمواین  ، از وقوعکندیکی از آشنایان این کودکان صحبت  با توانسته که

بر  صحبت کند. شانو والدین اندز شدهشود قربانی تجاوکه گفته می کودکانیمستقیماً با  های جدی امنیتی،است به دلیل نگرانی

در بازداشتگاهی متعلق به سپاه پاسداران در   کودکان، این آزارها در زمان بازداشت این  رسیده  این وکیل  اساس اطالعاتی که به دست

 شود تجاوز از طریق فرو کردن باتوم به مقعد انجام شده است.مریوان، در استان کردستان، رخ داده و گفته می

اند، اما بازجویان به آنان چندین روز در بازداشت به سر برده و سپس به قید وثیقه آزاد شده کودکاناین وکیل، این منبع به گفته 

های این الملل باور دارد که خانوادهعفو بین 53ها، از جمله آزارهای جنسی، با کسی حرف نزنند.شکنجه  دربارههشدار داده بودند که 

 اند.جویانه، به شکایت رسمی علیه آن تشکیالت امنیتی اقدام نکردهزارها و اقدامات تالفیافراد از ترس آ

 

 

 1398دی  8«، اندهای مریوان؛ کودکان مورد آزار جنسی قرار گرفتهدان در بازداشتگاه گزارشی از شکنجه و قتل شهرونی حقوق بشر کردستان، ». شبکه 53

http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=11226
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 القای حس خفگی با آب 5.6

خفی را ثبت و ضبط کرده که به این سازمان گفته است، در مدتی که در یک بازداشتگاه م دیدهبی آسالملل شرح حال یک عفو بین

 « مورد شکنجه قرار گرفته است. القای حس خفگی با آبغیررسمی در استان خراسان رضوی حبس بوده، به شیوه »

ه و گفته بود این فرد در یک تجمع اعتراضی الملل تماس گرفتبا عفو بین  1398در آذر    دیدهب یآسی این  ابتدا یکی از اعضای خانواده

الملل گفته اند. او به عفو بینشخصی او و چند نفر دیگر را دستگیر کردهدر استان خراسان رضوی شرکت کرده بوده که مأموران لباس

اقباً، مأموران امنیتی از نگذاشته بودند؛ متع دیدهب یآس بود که تا یک هفته بعد از دستگیری هیچ اطالعاتی در اختیار خانواده این

 به یک زندان مرکزی منتقل شده بود. 1398داری او امتناع کرده بودند، تا این که اواخر دی افشای محل نگه

اش به قید وثیقه و در حالی که منتظر برگزاری  ، بعد از آزادیدیدهبیآسموفق شد با خود این  1399الملل در خرداد عفو بین

الملل اطالع داد که بعد از دستگیری، نزدیک به دو هفته در حبس انفرادی به سر برده و وگو کند. او به عفو بیناش بود، گفتدادگاه

مطمئن نبود که مأموران کدام نهاد  دیدهآسیبها قرار گرفته است. این تقریباً در تمام طول این مدت مورد شکنجه و سایر بدرفتاری

زد که آن مأموران وابسته به وزارت اطالعات یا واحد حفاظت اطالعات نیروی انتظامی دس میمسئول حبس و شکنجه او بودند، اما ح

 اند. یا سپاه پاسداران بوده

 المل گفته است:او به عفو بین

گذاشتند روی  ی را خیس می کردند و م یک حوله بود. شکنجه با آب و حوله بیشتر از همه هر طور می توانستند عذاب دادند، اما » 

زدم  داد. یک چند دقیقه که این طوری بود دست و پا می دست می  ه من ریختند. حالت خفگی ب آب می   ام روی حوله آر   ام صورتم و آر 

ار کامالً  مشت و لگد و فحاشی ک دادند. آمد دوباره همان کار را انجام می داشتند. نیم ساعت بعد که حالم جا می و حوله را برمی 

دانستند که من  می . ام کردند شکنجه با آب و حوله  هر چیز،  زدند، اما بیشتر از شان بود. سه دفعه هم با کابل برق به کف پایم عادی 

این شکنجه و    درباره . حرف زدن  . خیلی وحشتناک بود گذارد به جا نمی   م و این کارشان عالئمی روی بدن  مشکل تنفسی و ریوی دارم 

 است.«   سخت حتی فکر کردن به آن خیلی برایم  

ها برای القای حس خفگی در و سایر شیوه « القای حس خفگی با آباستفاده از شکنجه » مواردتر های حقوق بشری پیشسازمان

 5۴اند.ایران را ثبت و منتشر کرده

 

 

کارگیری شود: »پنج نفر از بهاین گزارش گفته می. در 33، ص. 2۰13«، مارس 1388شکنجه در ایران از زمان انتخابات سال آزادی از شکنجه، »برای مثال، نگاه کنید به:  5۴

 "غرق موقت"ی اند؛ یک نفر دست کم پنج بار به شیوه هایی برای القای حس خفگی، از جمله فرو بردن مکرر سر در آب یا در آب آلوده و حاوی ادرار و مدفوع، خبر داده روش

ای پوشانده و روی آن آب اند؛ سپس سر او را با حولهبند و پابند زده و داخل گودالی قرار داده برده و دستشکنجه شده است. این شخص گفته است که او را به اتاق مخصوصی 

کردند؛ سپس اش خالی می سطل آب روی صورت ریختند تا احساس غرق شدن و خفگی به او دست بدهد. یک شخص دیگر را در اتاق بازجویی روی زمین خوابانده و مرتباًمی

  اش پس بزند.«شد که بتواند تکان بخورد و آب را از روی صورت گذاشت و تا مدت طوالنی مانع از آن میی این شخص میزندان پای خود را روی سینهیک نگهبان 

https://www.refworld.org/docid/514088902.html
https://www.refworld.org/docid/514088902.html
https://www.refworld.org/docid/514088902.html
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  اعدام نمایشیتهدید به مرگ و  5.7 

ها را بکشند یا هر توانند آناند که بازجویان بارها گفته بودند میاند گفتهبسیاری از افرادی که در جریانات اعتراضات بازداشت شده

 کردند.احتمال اعدام شدن میها را دچار وحشت از ها بکنند، و به این شیوه آنخواهند با آنکاری که می

ده، مأموران وابسته به واحد حفاظت اطالعات سپاه پاسداران فراهم آوراز طریق یک منبع دست اول  الملل  بنا به اطالعاتی که عفو بین

بند زدن اند. این شکنجه شامل چشمقرار داده اعدام نمایشیشده را در بازداشتگاهی در استان تهران در معرض  دست کم دو بازداشت

 شد.شان یا نشانه رفتن تفنگ بدون گلوله به سمت آنان و کشیدن ماشه میو انداختن طناب دار به گردن دیدگانآسیب به 

 
الملل برای عفو بین آسیب دیدهپاه پاسداران در استان تهران، چنان که یک گاه متعلق به سدر یک بازداشت اعدام نمایشی یبازسازی تصویری از شکنجه

 المللتوصیف کرده است. طراحی از عفو بین

 



6۴ 

 

 55در تهران  معترضیک  اعدام نمایشی   

، در جریان اعتراضات در شهری در استان تهران، به 1398آبان  27اش در به همراه چند نفر از دوستان انمعترض یکی از

های ها و سایر سالحشخصی وابسته به واحد حفاظت اطالعات سپاه پاسداران دستگیر شد. مأموران تفنگدست مأموران لباس 

بند بند و چشمها دستهایشان اسپری فلفل پاشیده و به آنماش نشانه گرفتند، به چشتهاجمی خود را به سمت او و دوستان

ها را داخل صندوق عقب خودروهایشان انداخته و به بازداشتگاهی متعلق به سپاه پاسداران در استان تهران برده و و آن زدند

 جا در حبس انفرادی نگه داشتند.آن 

ها قرار گرفته، از جمله به این مورد شکنجه و سایر بدرفتاری الملل گفته است که در طول این دورهاین معترض به عفو بین 

ای که ها، به گونهها: محروم شدن از آب و غذا، سیلی خوردن، مشت و لگد خوردن، و چندین بار آویزان شدن از دستشیوه 

کرده بودند که از  شد. بازجویان او را متهماش میاش روی بازوها افتاده و موجب درد شدید در تمام بدنوزن کل بدن

مأموران  که    نگه داشتند  ییتوالت کثیف و بدبو  همانمجازات او، یک شب او را در    تحقیر و  »لیدرهای اغتشاشات« بوده و، برای

 دادند.ها، شوک برقی میاش، از جمله بیضههای برقی به نقاط مختلف بدن. مأموران به عالوه با تفنگکردندمیادرار  جا  در آن

یک بار، حدود ساعت چهار صبح، او را به حیاط برده   د.انهداد  شکنجه  اعدام نمایشی  با  ی این فرد، مأموران دو بار او راگفته به  

ای روی سرش کشیده بودند و وادارش کرده بودند روی یک چهارپایه بایستد. مأموران گفته بودند که او »مرتد« و و کیسه

دام است و وانمود کرده بودند که در دادگاهی به اعدام محکوم شده است. سپس طنابی اش اع »لیدر اغتشاشات« بوده و حکم

، اما نحوه چیدمان به دار زدن در ایران، چهارپایه را از زیر پای او کشیده بودند اش انداخته، و به تقلید از شیوهدور گردن

 روی زمین بیافتد.شکلی بود که او به جای آویزان شدن روی 

بندش را برداشته بودند، و اسلحه  روز بعد، وقت سحر، مأموران او را به حیاط برده و وادارش کرده بودند زانو بزند، چشمچند 

 اش گذاشته و ماشه را کشیده بودند.خالی را روی پیشانی

شدگان دیگر زداشتها با تعداد زیادی از باالملل گفته است که شاهد شکنجه شدن و سایر بدرفتاریاین معترض به عفو بین

، مصنوعیهای ها، اعداموشتم، شوک الکتریکی وارد کردن و اسپری فلفل زدن به بیضه در آن بازداشتگاه بوده، از جمله: ضرب 

شدگان بر اثر محروم کردن از آب و غذا و محروم کردن از خدمات درمانی مورد نیاز برای مداوای جراحاتی که بازداشت 

الملل ها متحمل شده بودند. این معترض برای عفو بینای یا شکنجه و سایر بدرفتاریهای ساچمه های جنگی، گلولهگلوله 

تر کردند، از جمله از طریق مجروح شدگان رفتار میای با بازداشترحمانههای بیشرح داده است که مأموران به چه شیوه 

 

شته اما درخواست کرده است که، به الملل گذاای را که تحمل کرده در اختیار عفو بیندیدگانی است که شرح شکنجهآید بر اساس اظهارات یکی از آسیبچه در ادامه میآن  55

 ی او محفوظ بماند. دالیل امنیتی، نام و جزئیات پرونده 
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درمانی، در حالی که به عوارض ناشی از قطع مصرف  شدگان معتاد از خدماتکردن جراحات آنان و محروم کردن بازداشت

 مواد مخدر مبتال شده بودند.

را وادار به نوشتن اظهاراتی مبنی بر مجرم دانستن خود و ارائه »اعترافات« اجباری  این معترض ازجویان تالش کرده بودندب

نفر را به قتل رسانده و به سرقت دست زده،   در مقابل دوربین کنند، و دستور داده بودند بنویسد که در جریان اعتراضات یک

 کنند.اش را هم بازداشت میاما او امتناع کرده بود. بازجویان تهدید کرده بودند که اگر »اعتراف« نکند، اعضای خانواده

تنطاق جا مورد اساین فرد، بعد از گذراندن یک هفته در این بازداشتگاه، به بازداشتگاه دیگری منتقل شده بود و در آن

تالش کرده بودند او را وادار به نوشتن »اعترافات« کنند؛ بازجویان تهدید کرده بودند که  باز هم بازجویانی قرار گرفته بود که

 3۰تا  2۰کنند که به اتهام ارتکاب جرمی به کشند یا کاری میکنند ننویسد، یا او را میرا که به او دیکته می  مواردی اگر

 سال حبس محکوم شود.

این معترض در کل دوره بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و متعاقباً، به دنبال برگزاری یک محاکمه ناعادالنه، به 

 اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل شرکت در اعتراضات به حبس محکوم شده است.

 مواد شیمیایی      اجباری تزریق یا خوراندن 5.8

 شدگان ثبت کرده است. مواد شیمیایی به بازداشت اجباری الملل دو مورد تزریق یا خوراندنعفو بین

شود که در دوره حبس در بازداشتگاه وزارت مربوط می رجوع کنید( 3.۴)به بخش  ی مدنیمورد اول به علی عبدلی، فعال جامعه

ها امتناع اطالعات در شیراز، در استان فارس، مکرراً وادار به بلعیدن چندین قرص نامعلوم شده بود. وقتی این زندانی از خوردن قرص 

ی او نشسته و ی سینه ها روی قفسه دلیل این کارشان نداده بودند، بلکه یکی از آن دربارهکرده بود، بازجویان نه تنها توضیحی 

ها کرده بود؛ در موارد دیگری که این زندانی از خوردن  اش را با دست باز کرده بود و با خشونت او را مجبور به بلعیدن قرصدهان

دانی را به احساس ای داشتند و این زنها اثرات تخدیرکنندهوشتم او پرداخته بودند. قرصها امتناع کرده بود، بازجویان به ضربقرص

ها بر او آلودگی و اختالل حواس دچار کرده، و توانایی تمرکز افکار را از او سلب کرده بودند. بازجویان در همان حال که قرصخواب 

بدلی ها را با خط خودش بنویسد و امضا کند. علی ع گفتند که آن دادند و میای به او میاثر گذاشته بودند، »اعترافات« از پیش آماده

 ها دچار شده بود.جا به تشنج و عوارض ناشی از قطع مصرف قرصآباد شیراز انتقال یافته و در آننهایتاً به زندان عادل
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شکنجه در ایران، در جریان اعتراضات سراسری در  های حقوق بشری مستندات استفاده از این شیوهالملل و سایر سازمانعفو بین

 56اند.یشتر ثبت و منتشر کرده، را پ 1396و  1388های سال

الملل دیگری که در بازداشتگاهی زیر نظر واحد حفاظت اطالعات سپاه پاسداران در استان تهران حبس بوده به عفو بین دیدهآسیب 

 اش شده است. او، به گفتهاند که موجب درد بسیار شدید در بدنپای او تزریق کرده قوزکگفته است که مأموران مایع نامعلومی به 

اند، بدون این که اصاًل دلیل ترزیق آن مایع را توضیح شده دیگر کردهخود، شاهد آن بوده که مأموران همین کار را با چندین بازداشت

 الملل گفته است:بدهند. او به عفو بین

اند و دارند آهسته  شان گرفته اش مثل این بود که انگار اره دست زدند. حس شدگان می ه در قوزک پای بازداشت »یک آمپول داشتند ک 

قدر وحشتناک  آن  ش کردند. درد شکستند یا اسید به پایت تزریق می کنند. انگار داشتند استخوان پایت را می آهسته پایت را اره می 

 شدیم.« هوش می بود که بی 

 به خدمات درمانی سلب دسترسی 5.9

های دادستانی، به عالوه ها و مقاماز جمله بازجویان وزارت اطالعات و سپاه پاسداران، مسئوالن زندان  ها و مسئوالن،مقام

ی آنان از دسترسی به خدمات درمانی برای مداوای جراحاتی که در جریان اعتراضات یا بر شدگان را با محروم کردن عامدانهبازداشت

 اند.های قرار دادهشکنجه متحمل شده بودند، مورد شکنجه یا سایر بدرفتاریاثر 

های حقوق بشری و گروههای ها مصاحبه کرده و همچنین بنا به گزارش الملل با آنبه گفته تعدادی از شاهدان عینی که عفو بین

ای مجروح شده بودند در ای جنگی یا ساچمه هتعداد زیادی از معترضان و شاهدان اعتراضات که با گلوله ،های مستقلرسانه

جا در آن  واند  انتقال یافته  شان، دستگیر شده و به بازداشتگاهها، هنگامی که در حال مداوا بودند یا بالفاصله بعد از ترخیصبیمارستان 

، از جمله اهواز و بهبهان در در شهرهای متعددی در نقاط مختلف کشور. این برخورد انداز دسترسی به دارو و درمان محروم بوده

 ،در استان کرمانشاه  کرمانشاه  ،در استان کردستان  شیراز و صدرا در استان فارس، سنندج  اصفهان در استان اصفهان،  استان خوزستان،

 نگاه کنید(. 3.1)به بخش  و مالرد در استان تهران، صورت گرفته است

شده از درمان به موقع و انجام عمل جراحی برای بعضی از مجروحان بازداشت الملل به دست آورده،بنا به اطالعاتی که عفو بین

بودند، و در نتیجه به عفونت و سایر مشکالت جسمی دچار  شان فرو رفته بوده محروم شدهای که در بدنهای ساچمهدرآوردن گلوله 

های بیوتیک و قرصن اصابت کرده بوده، از دریافت آنتیشااند. همچنین، بسیاری از این افراد که گلوله از جمله به پاها و شکمشده

های غیربهداشتی و بیش از حد شدگان مجروح در سلول اند که شاهد حبس بازداشتمسکن محروم شده بودند. زندانیان سابق گفته 

 

شکنجه در ؛ آزادی از شکنجه، » :2010/062/13MDE (Index( 1389خرداد  19»ایران: از اعتراض تا زندان: ایران، یک سال پس از انتخابات«، الملل، عفو بین 56

بهمن  3۰«، در ایران 1396ها، مرگ در زندان: سرکوبگری دی ماه خاموش کردن خیابان؛ کمپین حقوق بشر در ایران، »2۰13«، مارس 1388ایران از زمان انتخابات سال 

1396 . 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/062/2010/en/
https://www.refworld.org/docid/514088902.html
https://www.refworld.org/docid/514088902.html
https://www.refworld.org/docid/514088902.html
https://www.refworld.org/docid/514088902.html
https://www.iranhumanrights.org/2018/02/irans-suppression-of-december-2017-unrest-marked-by-brutal-violations-of-law/
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ها به از منتقل کردن آن های مسئول اند، در حالی که مقامشنیدهشان را میاند و فریادهای درد و درخواست کمک پرجمعیت بوده

 کردند.بیمارستان امتناع می

کردند، شده در اعتراضات نمیشدگان  مجروحبازجویان نه تنها اقدامی به منظور تأمین خدمات درمانی مناسب برای مداوای بازداشت

 کنند.تر میتر و دردناکا عمیق شان رکردند که اگر از امضا کردن »اعترافات« علیه خودشان امتناع کنند، جراحاتبلکه تهدید می

را به خدمات درمانی  گانشدبازداشتیکی از  دسترسی الملل همچنین موردی را ثبت کرده است حاکی از آن که بازجویانعفو بین

امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی نگاه کنید(. عفو  درباره 6.2)به بخش  کرده بودند »اعترافات«دادن به مشروط 

شدگان از خدمات درمانی به منظور مجازات کردن آنان یا اخذ »اعترافات« را محروم کردن عامدانه بازداشت  رویه  نیزالملل پیشتر  بین

 57و منتشر کرده است. مستند

اند از خدمات درمانی، از بعضی از معترضانی که همچنان در زندان مانده الملل اطالعاتی دریافت کرده است حاکی از آن کهعفو بین

اند یا برای مداوای جراحاتی که در جریان اعتراضات یا بر جمله داروهای مورد نیاز برای معالجه مشکالت جسمی که از پیش داشته 

بیگی رضوانه احمدخان   درباره  3.۴به بخش  برای نمونه،  )اند  اند، محروم ماندهها در دوره حبس متحمل شدهاثر شکنجه و سایر بدرفتاری

 نگاه کنید(.

  ها گاهبازداشت غیرانسانی شرایط 5.10

ها اطالع دارند، دستگیری هزاران معترض ها و بازداشتگاهو سایر افرادی که از وضعیت زندان  دیدگانآسیباطالعات دریافتی از    به بنا

 ها و بازداشتگاه منجر شده است.در جریان اعتراضات و متعاقب آن به افزایش بیش از حد جمعیت در زندان

، رئیس شورای شهر 1398آذر  ۴اند. اذعان کردههای مرتبط با اعتراضات، مسئوالن نیز به این تراکم بیش از حد، به دلیل دستگیری

»ندامتگاه مرکزی تهران« )معروف به شدگان در آبادی، ابراز نگرانی کرده بود که جمعیت بازداشتری در استان تهران، حسن خلیل 

شدگان وسیع از بازداشت  بسیار بیشتر از حد ظرفیت شده و این زندان گنجایش و تسهیالت الزم برای استقرار این حجم  زندان فشافویه(

 58را ندارد.

ها در طول این دوره شامل این موارد ها و زندانعالوه بر تراکم بیش از حد ظرفیت، بیشترین شکایات در مورد وضعیت بازداشتگاه

فقدان  شخصی؛ حفظ بهداشت براینبود امکانات بهداشتی و مواد شوینده  ؛های کثیف و ناکافیشوییدستها و حمام بوده است:

 

 :MDE (Index 1395تیر  28، ی زندانیان ایران از خدمات درمانی«رحمانهسازی بیالملل، »به گروگان گرفتن سالمت در ایران: محرومنگاه کنید به: عفو بین 57

(2۰16/۴196/13. 
«، گران جدا شوندتر از تخریبها نیست / معترضان هرچه سریعحجم از بازداشتی گوی اینرئیس شورای اسالمی شهرستان ری: امکانات زندان فشافویه جواب»خبر آنالین،   58

 .1398آذر  ۴

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
https://www.khabaronline.ir/news/1324385/
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در دسترس نبودن آب و غذا به ویژه در چند روز اول  ها به حشرات؛؛ آلودگی اتاق وسایل تهویه هوا و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

، به طوری که بسیاری از زندانیان روی  خوابشدید تخت؛ و کمبود  در روزهای بعدی  کم بودن و کیفیت نامناسب غذاو    دوره بازداشت

 .خوابندزمین می

شدگان وادار ها، بازداشتشدگان در معرض هوای به شدت سرد یا به شدت گرم قرار داشتند. در بعضی از بازداشتگاهبعضی از بازداشت

پاشیدند. یک ها آب سرد میهمان حال با شلنگ روی آنی باز بایستند و در شده بودند، بدون لباس، در هوای سرد در محوطه 

الملل گفته است که او را در هوای به شدت سرد  یک سلول انفرادی حبس کرده بودند. یک از استان خوزستان به عفو بیندیده  آسیب 

روز ها شبانهبودند؛ چراغ  دیگر از استان تهران گفته است که او را در سلولی که نور بسیار شدیدی داشته حبس کرده دیدهآسیب 

 شد که بتواند بخوابد.  داده و مانع از آن میروشن بوده و گرمای شدیدشان به شدت او را آزار می

، تهران  مالرد، در استاندر شهر  یک بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران    در  ، غیرانسانی و تحقیرآمیزرحمانهشرایط بی  دیدهیک آسیب 

  چنین توصیف کرد:الملل بین برای عفو را 

. به  نداز پشت بسته بود  را  مان ها و پاهایدست  در حالی که ما را دو زانو نشاندند  ددادند. یک بار آمدن غذا نمی  »روزهای اول به ما 

  در گلویت   نت را باز کن تا ا گفتند دهمی ،  مان آمدند باالی سر دادند. می . آب هم نمی ما فرو کردند  ان زدند و در ده نان لواش بیات کره  

در همین  گفتند به ما چه،  و می   تندبس می از پشت    را   هایمانشویی ولی دست بردند دست آب بریزیم. تمامش برای تحقیر بود. ما را می 

، نگه  کردند استفاده می  از آن  که خودشان ی شویی و کنار کاسه توالت ها را در ناحیه دست کنید. بعضی بچه  دست شویی حالت 

 « . داشتند می 

آمیزی داشتند در بندهایی در کنار زندانیان متهم به در بعضی از شهرها، بسیاری از معترضان و شاهدان اعتراضات که رفتار مسالمت

شان در معرض مخاطرات جدی قرار گرفت؛ در این بندها، و به این ترتیب امنیت و سالمت ندبار حبس شدارتکاب جرایم خشونت 

های واگیردار و عفونی و بیماری مصرف مواد مخدر  ،ها و کارکنان زندان، مشکالت روانی، خودزنی زندانیاناز جانب همبندی  خشونت

 به شدت رواج داشت.

ها در نقاط مختلف ایران ها و سایر بازداشتگاهورد حبس در وضعیت غیرانسانی در زندانهای مشابهی در مالملل پیشتر نگرانیعفو بین

توان معادل شکنجه در برخی موارد، این وضعیت غیرانسانی را می 59را ابراز کرده و مستندات خود در این باره را منتشر کرده است.

 شمرد.

 

 

الملل، »اعتصاب غذای گروهی زندانیان سیاسی در اعتراض بین؛ عفو  :2017/5515/13MDE (Indexها« )الملل، »ضرورت توجه به شرایط بیرحمانه زندان عفو بین 59

 «کارگر یجهان روز  تجمع در حضور لیدل به زن چهار بازداشت یدامهالملل، »ا(؛ عفو بین1396مرداد  31، بیانیه مطبوعاتیبه شرایط بیرحمانه زندان« )

 )2019/0663/13MDE (Index: (. 1396بهمن  18، بیانیه مطبوعاتیزندان دیگر« )آمیزشان به یک الملل: اعتصاب غذای در اعتراض به انتقال خشونت؛ عفو بین 

https://www.amnesty.org/EN/DOCUMENTS/MDE13/5515/2017/EN/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/iran-mass-hunger-strike-by-political-prisoners-in-protest-at-inhumane-conditions/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0663/2019/fa/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/iran-three-activists-on-hunger-strike-after-violent-prison-transfer/#:~:text=Golrokh%20Ebrahimi%20Iraee%20and%20Atena%20Daemi%20were%20transferred%20from%20Tehran's,Rey%20prison%20on%2024%20January.
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 60رحمانه  مجروح در شرایط بی معترض نگهداری   

  آمیز در تجمعات اعتراضی در یکی از شهرهای استانی مدنی در استان خوزستان، به دلیل شرکت مسالمتفعال جامعهیک 

 گرد کیفری قرار گرفت.یمورد پ  شدگانو قصد حضور یافتن در مراسم چهلم کشته خوزستان

ان غیرمسلح مورد اصابت گلوله قرار گرفت. ای از معترضاین زن بر اثر تیراندازی نیروهای بسیج و سپاه پاسداران به سمت عده

اواخر در  او چند هفته بعد متعاقبًا، او را به بیمارستان بردند و دو عمل جراحی برای خارج کردن گلوله از بدن او انجام شد.

 دستگیر شد. 1398 آذر

نظر نیروی انتظامی منتقل شده و به  الملل قرار گرفته، این فرد به بازداشتگاهی زیربنا به اطالعاتی که در اختیار عفو بین

، به سر برده و مجبور به تحمل هوای به شدت و جانوارن جا، در یک سلول انفرادی آلوده به حشراتمدت یک هفته در آن

 .سرد آن شد

 

الملل گذاشته اما درخواست کرده است که  هایی را که تحمل کرده در اختیار عفو بیندیدگانی است که شرح بدرفتاری آید بر اساس اظهارات یکی از آسیبچه در ادامه میآن  6۰

 ی او محفوظ بماند.نام و جزئیات پرونده 



7۰ 

 

شب اول بازداشت، بازجو درخواست او برای وکیل گرفتن را رد کرده و گفته بود که چنین حقی ندارد. در طول بازجویی به 

اش به یک »گروه مخالف بودند و بازجوی او تهدیده کرده بود که باید اظهارات مکتوبی مبنی بر وابستگی بند زدهاو چشم

اش برای شرکت در مراسم یادبودی به مناسبت چهلمین روز کشتار معترضان را امضا و »اعتراف« کند، وگرنه نظام« و برنامه

او یک ماه بعد به قید وثیقه آزاد شد. او متعاقباً برای چندین جرم امنیتی ولگد خواهد زد.  اش مشتبه همان محل زخم گلوله

 د.شمحاکمه شد، اما در نهایت تبرئه 

خدمات درمانی برای مداوای  دریافت از به دنبال دستگیری، در سلول انفرادی قرار داده شد و که یک فعال مدنی زخمیبازسازی تصویری از 

 المللجراحات ناشی از تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان در استان خوزستان محروم شد. طراحی از عفو بین
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 ی روانیهاشکنجه 5.11

شدگان بازداشت های زیر نظر وزارت اطالعات و سپاه پاسداران الملل ثبت کرده، بازجویان در بازداشتگاهدر تمام مواردی که عفو بین 

 اند.های روانی یا سایر آزارهای روانی قرار دادهرا مورد شکنجه 

 دیدگانآسیبهای رکیک دادن به  و دشنام  آمیزآمیز و تحقیری مستمر از الفاظ توهینها و آزارهای روانی استفادهی این شکنجه از جمله 

 ها، بود.آنمؤنث  بستگان هایشان، به ویژهو اعضای خانواده

شدگان تهدید کردن به منظور القای وحشت و واداشتن به اطاعت به طور گسترده رواج داشته است. بازجویان، عالوه بر تهدید بازداشت

هایشان، از جمله کردند که اگر »همکاری« و »اعتراف« نکنند، اعضای خانواده، پیوسته تهدید میاز جمله تجاوز  های بیشتربه شکنجه 

صدمات جسمی کنند یا تجاوز میها کنند و به عزیزان آن، را هم دستگیر میرشانخواهر و براد همسر، یا هانآمسن  پدر و مادر

شان به دروغ گفته بودند که عزیزان کنند. در بعضی از موارد، بازجویان تحصیل محروم می شان را از ادامه زنند، یا فرزندانمهلک می

 ها هستند.آن کردنها یا شکنجه نزدیکی در حال بازجویی از آن اند و در همانرا پیشتر دستگیر کرده

کنند و شان جدا میها را از همسران و فرزنداناند بازجویان تهدید کرده بودند که آنالملل گفته به عفو بین دیدگانآسیب تعدادی از 

 کنند.شان را برای همیشه »نابود« میزندگی

ا و ههایی بوده است که در آنجا صدای شکنجه شدن و نالهشدگان در مکانهای شکنجه روانی نگهداری بازداشتاز جمله دیگر شیوه

 . شده استشنیدند و این وضعیت موجب آزار شدید روانی و حس ترس و وحشت میمیرا  دیگر شدگانفریادهای بازداشت

»اعترافات« مکتوب یا در مقابل  ها را وادار به ارائهشدگان، آناند، با فریب دادن روانی بازداشتکردهمیبازجویان همچنین تالش 

کند، یا عفو شان تقلیل پیدا میشوند، حکم حبستلویزیونی کنند، با این وعده که اگر که این کار را بکنند، آزاد میهای دوربین

 خواهند شد.

و آسیب رساندن   ی روانی، مخصوصاً تهدید به بازداشت کردناند که تحمل آزار و شکنجه الملل گفته پیوسته به عفو بین   دیدگانآسیب 

ها یا به ویژه دشوار بوده و باعث شده وادار به »اعترافات« اجباری شوند، حتی هنگامی که توانسته بودند شکنجهاعضای خانواده،  به

 سایر آزارهای جسمی را تحمل کنند.
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 های ناعادالنهمحاکمه . 6
 

مان را هدر ندهیم  پولیکی از مسئوالن دادستانی به ما گفت خودمان را برای وکیل گرفتن به درد سر نیاندازیم و  »

 توانند برای او بکنند.« چون وکال هم هیچ کاری نمی 

 . دستگیر شده بود 1398شدگانی که به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه بستگان یکی از بازداشتنقل قولی از 

 

اند با مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفته  1398دهد افرادی که در ارتباط به اعتراضات آبان ماه الملل نشان میتحقیقات عفو بین 

از جمله شامل سلب این حقوق بوده   دادرسی منصفانهترین موارد نقض موازین  اند. رایجهای قضایی  به شدت ناعادالنه مواجه بودهروال 

 است:

 از تسهیالت و زمان کافی برای تهیه دفاعیه رخورداریبو  وکیلبه  حق دسترسی •

 به شهادت علیه خود یا اعتراف به مجرمیت سکوت و ممنوعیت اجبار حق  •

 فطرو بی ، مستقلصالح در مقابل دادگاهیحق برخورداری از جلسات دادرسی عادالنه و علنی  •

آمیز از حقوق انسانی شان استفاده مسالمتیا اتهاماتی که مبنای مبهمبازداشت بر اساس اتهامات آزادی و ممنوعیت  حق •

 باشد

 حق دریافت حکم علنی و مستدل •

 خواهیتجدید نظر مندی موثر از امکانبهرهحق  •

 حق دریافت غرامت در صورت محکومیت ناعادالنه •

اند مورد تعقیب قضایی قرار گرفته 1398اعتراضات آبان ماه  رابطه با در کهاز افرادی  بسیاری پروندهالملل دریافته است که عفو بین

. ها برگزار شده استبرای آن  ی جداگانه، یکی در دادگاه انقالبی و دیگری در دادگاه کیفری،محاکمهبخش تقسیم شده و دو دو به 

های و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی« در دادگاه  تماعاجاین افراد در مورد اتهامات مرتبط با امنیت ملی، نظیر »تبلیغ علیه نظام« و »

دو مورد،  ند. در هراههای کیفری محاکمه شدانقالب، و در مورد اتهاماتی نظیر »اخالل در نظم عمومی« و »تخریب اموال« در دادگاه

 ضات شرکت نکرده بودند.طرح این اتهامات در رابطه با اعتراضات صورت گرفته بود، حتی هنگامی که متهمان در اعترا

رسد که « در دو دادگاه جداگانه را ثبت کرده، اما به نظر میعمل مجرمانهمحاکمه افراد در رابطه با یک » مواردالملل پیشتر عفو بین

عفو شدند تشدیده شده است. محاکمه می 1398چنین برخوردی در رابطه با متهمانی که به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه 

های متهمان و برگزاری دو محاکمه جداگانه برای آنان این مخاطره را ایجاد پاره کردن پرونده الملل نگران آن است که روال دوبین
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المللی، ناقض تعهدات ایران در چارچوب قوانین بین  و این روال  شوندیا محکوم  برای یک عمل یکسان دوبار محاکمه   افرادکند که  می

   61است. «مضاعف و مجازات حاکمهه ممنوعیت م»قاعداز جمله 

 

 عمومی های های انقالب و دادگاهدادگاه  – در ایران ی کیفری هادادگاه تشکیالت

شوند: دادگاه کیفری یک، و شامل این موارد می قانون آیین دادرسی کیفری فهرست شده 29۴های کیفری در ایران در ماده دادگاه

های متهمان را، بسته به اتهاماتی که به آنان وارد شده، به یکی یا بیش های انقالب. دفتر دادستانی پروندهدادگاهدادگاه کیفری دو و 

 دهد.ها ارجاع میاز یکی از این دادگاه

 

. جرایم علیه امنیت  1صالحیت رسیدگی به این موارد را دارند: » 62های انقالبقانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه 3۰3ی بنا به ماده

و  باالرض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریداخلی و خارجی، محاربه و افساد فی

. تمام جرایم مربوط به 3ی ایران و مقام رهبری؛ گذار جمهوری اسالم. توهین به مقام بنیان2اتالف اموال به منظور مقابله با نظام؛ 

. سایر مواردی که به موجب قوانین 5. قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل؛  ۴سازهای آن؛  گردان و پیشمواد مخدر، روان

 گیرند.ب را بر عهده میخاص در صالحیت این دادگاه است.« بسته به نوع جرایم، یک یا دو قاضی ریاست محاکمه در دادگاه انقال

 

. جرایم موجب مجازات  1قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک صالحیت رسیدگی به این موارد را دارد: »  3۰2ی  بنا به ماده

. جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف 3. جرایم موجب حبس ابد؛ 2سلب حیات؛ 

های دادگاه . جرایم سیاسی و مطبوعاتی.« شعبه5درجه سه و باالتر؛  63. جرایم موجب مجازات تعزیزی ۴امل یا بیش از آن؛ دیه ک

شوند. قضائیه، در یک یا چندین شهرستان در هر استان مستقر می  قوهدید رئیس کیفری یک در مرکز هر استان و، در صورت صالح 

تواند با حضور دو قاضی نیز تشکیل ا دادگاه میگیرد و دو قاضی معاونت او را بر عهده دارند، امیک قاضی ریاست دادگاه را بر عهده می

 

 .1۴.7 یماده المللی حقوق مدنی و سیاسی«، بین میثاق»  61
شدند، از جمله کسانی که به دستگاه به منظور محاکمه و اعدام سریع کسانی تأسیس شد که »ضدانقالبی« محسوب می 1357انقالب در ایران بعد از انقالب سال  هایدادگاه  62

 اند.سته بوده شد که وابشده وابسته بودند یا تصور میسلطنتی سرنگون
 ها در شرع اسالم )قوانین شریعت( مشخص نشده است.  شود که تعریف و مجازات آنجرایمی گفته میجرایم »تعزیری« به  63
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شود. با این حال، انتشار ی قاضی، به صورت تصویری ضبط میشود. جلسات محاکمه در دادگاه کیفری یک به صورت صوتی و با اجازه

 ده کرد.ها استفااز آن  یشود در مواردی دادگاه میمحتوای صوتی و تصویری دادگاه ممنوع است، هرچند که با اجازه

 

چه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی »به تمام جرایم را دارد، مگر آن  3۰1ی بنا به ماده

شود تا جرایم ارتکابی در قانون در صالحیت مرجع دیگری باشد.« شبعه دادگاه کیفری دو معموالً در مرکز هر شهرستان مستقر می

 د رسیدگی قرار دهد. فقط یک قاضی ریاست دادگاه و نظارت بر روند دادرسی را بر عهده دارد.آن شهرستان را مور

 

های آنان را به قانون آیین دادرسی کیفری، دفتر دادستانی مسئول صدور کیفرخواست علیه متهمان است و پرونده 268بنا به ماده 

کند قانون آیین دادرسی کیفری اظهار می 28۴کند. ماده ند ارسال میهایی که صالحیت رسیدگی به اتهامات مورد نظر را داردادگاه

ای های متعدد باشد، کیفرخواست جداگانه ها در صالحیت دادگاهکه در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آن

 ها صادر شود.متهم به هریک از این دادگاه پروندهباید برای ارجاع دادن 

 

خواهی ها در صورتی که به جرایم زیر مربوط بوده باشند قابل فرجامی دادگاهقانون آیین دادرسی کیفری، احکام اولیه   ۴28  بنا به ماده

و باالتر است؛ سه درجه  رعزیتها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا : جرایمی که مجازات قانونی آنهستند در دیوان عالی کشور

ی کامل یا بیش از آن باشد؛ و جرایم سیاسی و مطبوعاتی. تجدید ها نصف دیهانی که میزان دیه آن جنایات عمدی علیه تمامیت جسم

 . شودتشکیل میها شود که در مراکز استانانجام می تجدیدنظر استان ها در دادگاهی دادگاهنظر در سایر احکام اولیه

 

 تهیه دفاعیهتسهیالت کافی برای وکیل و محروم شدن از دسترسی به  6.1 

 حق دسترسی به وکیل در مرحله  بند ازبه طور نظام 1398اعتراضات آبان ماه  شدگانبازداشت ،المللعفو بین بر اساس تحقیقات 

 . شده استشدگان متهم به جرایمی بودند که مشمول مجازات اعدام می، حتی در مواردی که بازداشت دتحقیقات محروم شدن

قانون مفاد با این حال، این ضمانت در نتیجه  6۴کند.را ضمانت می انتخاب وکیلبرای همه افراد  ان حققانون اساسی ایر 35اصل 

قانون آیین دادرسی کیفری حق دسترسی به  ۴8ی ماده اثر شده است. تبصرهها و مسئوالن بیمقام عملکردآیین دادرسی کیفری و 

ی خود در مرحله  وکیلکند که افراد متهم به جرایم مرتبط با امنیت ملی وکیل مستقل و منتخب فرد را محدود کرده و ایجاب می

یه تأیید کرده است. در ایران، متهمان به اقدام علیه »امنیت ملی« از  قضائ قوهرا از فهرست وکالیی انتخاب کند که رئیس ات تحقیق

 

ها امکانات تعیین رای آن ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید بدادگاه  یدر همه گوید: »می 35اصل  6۴

 وکیل فراهم گردد.«
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آمیز از حقوق انسانی گیری مسالمتشوند که صرفاً به دلیل بهرهنگاران، و سایر افرادی میجمله شامل مدافعان حقوق بشر، روزنامه

 65اند.کیفری قرار گرفته  تعقیبخود مورد 

در برخوردی همسو با روال گذشته در خصوص نقض حق دسترسی به وکیل، مأموران اطالعاتی و امنیتی پیوسته به همین ضمانت 

از هرگونه دسترسی به وکیل، حتی وکالی مورد تأیید و تصویب   تحقیقاتشدگان را در مرحله  محدود هم احترام نگذاشته، و بازداشت

 اند. ائیه، محروم کردهضق قوه

قانون آیین دادرسی  ۴8ماده  هبه تبصر با استناد، ها و مسئوالنهای اخیر، مقامرو به رشد در سال یعالوه بر این، به موازات روند

بلکه همچنین در مرحله محاکمه،  تحقیقاتوکالی منتخب خودشان نه فقط در مرحله دسترسی به از را شدگان بازداشت  ،کیفری

گفتند که میها و مسئوالن به متهمان مقام ه آن تبصره محدودیت در مرحله محاکمه قائل نشده است.اند، در حالی ککرده محروم

د نکردمیقضائیه رسیده و متهمانی که از این کار خودداری    قوهباید وکالی خود را از فهرست وکالیی انتخاب کنند که به تأیید ریاست  

 دفاع کنند.در جریان محاکمه از خود شدند که شخصاً میمتعاقبًا وادار 

را ثبت کرده است که در رابطه با اعتراضات بازداشت شده بودند و  نفر از متهمان  هفت یهامستندات مربوط به پرونده المللنیعفو ب

در برخی موارد، محرومیت از دسترسی به وکیل از این رو بود که اند. محروم شده لیوکبه  یمحاکمه از دسترس یبرگزار انیدر جر

گفتند که باید وکالی خود را از فهرست وکالیی انتخاب کنند که به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده میها و مسئوالن به متهمان  مقام

در چندین مورد   دفاع کنند.در جریان محاکمه  ود  از خشدند که شخصاً  مید متعاقباً وادار  نکردمیو متهمانی که از این کار خودداری  

 ن یا بر سازمان نیا ها فراهم نیاورند. محاکمه شدند و مسئوالن فرصت دسترسی به وکیل را برای آن متهمان به شکل غیابی دیگر، 

 است. شتریب اریاند احتماالً بسشده هیرو نیا یکه قربان یافراد یواقع تعداد که است باور

دیگری مواجه   اند اغلب با برخوردهای ظالمانهعالوه بر این، وکالیی که نمایندگی متهمان در رابطه با اعتراضات را به بر عهده گرفته

ی ی خودسرانه اند که حق برخورداری از مهلت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاعیات را محدودتر کرده است، از جمله: مداخلهبوده

؛ منع کامل دسترسی به پروندهیا  محتویات پروندهسئول برای منع مالقات با موکالن؛ تأخیر در صدور مجوز دسترسی به های ممقام

شدگان اغلب بازداشتفقدان امکانات مناسب برای مشاوره و تبادل نظر خصوصی با موکالن؛ و محروم شدن از ارتباط مستمر با آنان. 

 ند.اهی مالقات با وکالیشان را نداشتو حتی گاهی تا آغاز محاکمه، اجازهتا ساعاتی قبل از برگزاری محاکمه، 

 

 

 ای سنگین به حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات است«برگرد قانونی و ضربه»ایران: اصالحیه پیشنهادی یک عقبالملل، عفو بین 65

2019/0379/13MDE (Index: . 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0379/2019/en/
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 عارف زارعی     

اش در تجمعات به همراه خانواده  1398آبان    25عارف زارعی در تاریخ  

آباد شیراز، در استان فارس، شرکت کرده ی معالیاعتراضی در منطقه

انجام داده، نیروهای امنیتی در الملل  بود. بنا به تحقیقاتی که عفو بین

آور به ای و گاز اشکهای جنگی و ساچمهآن روز به شلیک گلوله 

 سمت انبوه معترضان غیرمسلح اقدام کرده بودند.

، مأموران اطالعاتی وابسته به نیروی انتظامی به منزل 1398آذر  9

، ی او یورش برده و او را دستگیر کردند. به گفته منابع مطلعخانواده

 احتماالً عوامل محلی بسیج در مورد حضور این خانواده در اعتراضات به نیروهای امنیتی خبررسانی کرده بودند. 

روز در یک بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی به سر برد، و چهار روز اول  9در پی دستگیری، عارف زارعی به مدت 

 اش در حبس انفرادی بود.بازداشت

جا روز در آن 16منتقل شد و به مدت ، «1۰۰بازداشتگاه وزارت اطالعات در شیراز، معروف به »پالک  هعارف زارعی سپس ب

. در این شرایط و بدون حضور وکیل بیرون داشته باشد دنیایکه هیچ گونه ارتباطی با ، بدون آندر حبس انفرادی به سر برد

تراف« کرده بود، و از این »اعتراف« به عنوان مدرک مقبول در بود که او به پرتاب کردن سنگ به سمت تابلوی یک بانک »اع 

های مسئول از  اش را نداشت و مقامدادگاه علیه او استفاده شد. در طول این مدت، عارف زارعی امکان تماس با خانواده

 .ناپدیدسازی قهری استکه مصداق جرم  اش امتناع کرده بودندداریسرنوشت و محل نگه دربارهرسانی به خانواده او اطالع

اش برای کسب اطالع در این باره به دفتر دادستانی مراجعه حدود یک ماه پس از دستگیری عارف زارعی، هنگامی که خانواده

 ضرورتی ندارد برای او وکیل بگیرند.ها گفته بود که کرده بودند، یکی از مسئوالن به آن

 جداگانه تقسیم شد.عارف زارعی متعاقبًا به دو کیفرخواست  پرونده

و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی« مجرم  اجتماعی یک دادگاه انقالب شیراز او را در مورد اتهام »، شبعه1398دی  26

 .شناخت و به پنج سال حبس محکوم کرد

»تخریب اموال دولتی« به دادگاه کیفری دو در شیراز او را به اتهام »اخالل در نظم عمومی« و  1۰1ی ، شبعه1398دی  29

  چهار سال حبس محکوم کرد. هردو محاکمه فقط در یک جلسه برگزار شده بود.
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ی عارف زارعی برای او وکیل گرفته بودند، این زندانی در سرتاسر دوره بازداشت پیش از محاکمه امکان با این که خانواده

عارف زارعی را از دسترسی به مدارک و مستندات منتخب ل وکی ،دو دادگاه را نداشت. همچنین، هر وکیل خوددسترسی به 

اش محروم کرده و به او اجازه ندادند که وکالت عارف زارعی را در روز محاکمه بر عهده بگیرد و تأکید کرده بودند که پرونده

انتخاب کند. وکیل عارف زارعی تنها بعد از صدور احکام   قوه قضائیهاین متهم باید وکیل خود را از فهرست وکالی مورد تأیید  

 او را پیدا کرد، تا بتواند در مورد احکام صادرشده درخواست تجدید نظر بدهد.  پروندهها امکان دسترسی به دادگاه

ه این آباد شیراز است؛ او سه هفته پس از دستگیری بعارف زارعی در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان عادل

 زندان منتقل شده بود.

 

 حسین ریحانی   

 ،اسالمشهر در خود منزل در 1398 آذر 17 تاریخ در ریحانی حسین

واحد حفاظت  مورانأ م توسط خشونت شکلی توأم با به ،تهران استان

 دستگیری  از  پیش  هفته چند  او.  شد  دستگیر  اطالعات سپاه پاسداران

او   مأموران.  بود  کرده  شرکت  اسالمشهر  ات صورت گرفته دراعتراض  در

 سپاه نظر زیر که اوین زندان الف-2 بند به جرحورا همراه با ضرب 

 ،اوین زندان 2۴1 بند به سپس و کردند منتقل شدمی اداره پاسداران

 ندامتگاه  به  ،نهایت  در  و  ،است  یهئقضا  قوه  اطالعات  حفاظت  که زیر نظر

 .انتقال دادند )معروف به زندان فشافویه( بزرگ تهران

الملل قرار گرفته، حسین ریحانی در مدتی که در زندان اوین نگاه داشته شده مورد طبق اطالعاتی که در اختیار عفو بین

نگهداری برای مدت طوالنی در  وجرح وضرب قرار گرفته است که شاملرحمانه و غیرانسانی سایر رفتارهای بیشکنجه و 

 شود.سلول انفرادی می

او به  66، نوشتهزندان از داخل  1399ای که حسین ریحانی در تیرماه نامه طور و همین المللعفو بین بر اساس اطالعات 

نامه  در حسین ریحانی»محاربه« از طریق تحریق متهم شده است و بدین ترتیب در معرض خطر مجازات اعدام قرار دارد. 

که ه بود نوشتهاست که برای دوستش ارسال کرده و در آن عنوان  یپیامک اتهام او تماماً بر اساسخود نوشته است که 

 

 .1399تیر  21«، ماه آبان معترض یحانیر نیحس استمداد! دادند نسبت من به محاربه اتهام امکیپ کی ارسال برایان، »ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایر66

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25610/
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نقش داشتن او در آتش  دال بر« یبه عنوان »مدرک از این پیامک ظاهراً نمسئوالاست.  شاهد آتش زدن یک بانک بوده

 . اندزدن بانک استفاده کرده

ارجاع داده شد، اما این دادگاه اعالم کرد که رسیدگی به اتهامات دادگاه انقالب اسالمشهر  پرونده حسین ریحانی ابتدا به

 پروندهرسد که بررسی شود. چنین به نظر می در دادگاه کیفری اسالمشهر اش است و پرونده بایدمطرح خارج از صالحیت 

 ه است. به دیوان عالی کشور ارسال شد موضوح صالحیت گیری در خصوصتصمیمجهت  متعاقباً 

و حق داشتن  وکیل از  و زمان دستگیری، مورد شکنجه قرار گرفتهنوشته که از  خود از زنداندر نامه حسین ریحانی 

 :نویسداست. او می محروم شدهاش دسترسی به مدارک پرونده

  کشور  اقتصادی  سخت  شرایط  این  در  شد،  فوت  پدرم  که  وقتی  از  ...  د ن شنو  می  را  من  صدای  که  کسانی  خدمت  سالم  »با 

  پیامی .  فرستادم  دوستم  برای   که   است   پیامک  یک   تنها  من   جرم   که   باشد   دارخنده   شاید ...  آوردم درمی   را   ام خانواده   خرج   من

  اوین   زندان   به   و   بازداشت   مرا   ای وحشیانه   طور   به   سپاه   اطالعات   ماموران « ...  زدند   آتش   را   بانک   ها فالنی »   که   مضمون   این   با 

  زندان  در. شد  خواهد چه  عاقب و اندکرده  بازداشت  را  من چرا  دانستمنمی  و بودم زده وحشت  بسیار  ابتدا .کردند  منتقل

  13  و  سفید  اتاق  در  روز   17.  زدند  پاهایم  و  هادست   کمر، به   شلنگ  با بارها.  شدم   روانی و   روحی  شکنجه   بارها  و بارها  اوین

.  ..  دادند  نسبت  من  به  را  محاربه  اتهام  پیامک  یک  ارسال  دلیل  به  چگونه  و  چرا  دانم نمی  هم  خودم ...  بودم  انفرادی  در  روز 

  دست  از   برای  چیزی  دیگر  کنم  می  احساس  واقعی معنای  به  اکنون . رسید  دستم  به  همسرم  طالق  نامه  نیز  پیش  روز  چند 

 . ندارم  دادن 

  حال   به  تا.  است   شده  تحمل  غیرقابل  برایم  دیگر  پیامک  یک  برای   فقط  کشیدن  حبس  و  کرده   ام خسته   بالتکلیفی  ماه  هشت

  در  ام پرونده  که  است  آن  دانم می  که  چیزی  تنها. باخبرم  ام پرونده  وضعیت  از  نه  و  باشم  داشته  وکیلی  که  اندداده  اجازه  نه 

  نامه  این  که  کسانی  شما  از . ام نشده  مرتکب  خطایی  و  جرم  هیچ  و  هستم  گناه بی  که  دانم می  فقط . است  کشور  عالی  دیوان 

 « . کنم  پیدا   نجات  ناگوار   سرنوشت   این  از   تا   کنید  کمک   من  به .  کنید   کمک  من  به   تان قلم   با که   خواهم می   خوانید می   را 

 

 »اعترافات« اجباری 6.2

کند که متهمان به ارتکاب جرایم حق داشته باشند در جریان بازجویی و در طول برگزاری محاکمه سکوت »اصل برائت« ایجاب می

 197خود نشود و این حقی است که ماده  انگاری« از محافظان مهم  این حق است که متهم وادار به مجرمسکوت اختیار کنند. »حق 

دهد که با وجود این حمایت قانونی و همسو الملل نشان میکند. تحقیقات عفو بینرا ضمانت میهم آن  قانون آیین دادرسی کیفری

ان، در معرض شکنجه و سایر کودک، از جمله  1398شدگان در ارتباط با اعتراضات آبان ماه  ها در گذشته، بازداشتشکنیبا روال قانون

این اظهارات ، برخالف موازین قانونی، متعاقباً هادادگاه یا تلویزیونی شوند. مکتوب ووادار به »اعترافات« اند تا ها قرار گرفتهبدرفتاری
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را در دادگاه   شاناظهارات   ، حتی در شرایطی که متهمانرا مورد استناد قرار دارند تا حکم محکومیت صادر کننداخذشده در زیر فشار  

 . پس گرفته بودند

ها را نادیده گرفته و اقدامی برای انجام و مستمر ادعاها در مورد اعمال فشار، شکنجه و سایر بدرفتاری بندصورت نظامها به دادگاه

اند که بازجویان، که معموالً از مأموران الملل گفتهمتعددی به عفو بین دیدگانآسیباند. تحقیق و تفحص در این باره انجام نداده

های تلویزیونی یا ها را تهدید کرده بودند که اگر با »اعتراف« در مقابل دوربیناند، آنبوده وزارت اطالعات یا اعضای سپاه پاسداران 

ها یا بستگان آن دهندها ادامه میها دیکته کرده بودند موافقت نکنند، به شکنجه آنامضای »اعترافات« مکتوبی که خودشان به آن

 کنند.را دستگیر و شکنجه می

کنند که در هر حال مجرم شناخته و محکوم  اند که بازجویان گفته بودند کاری میالملل گفته عفو بین به دیدگانآسیب بعضی از 

های شدید و معموالً همراه با شکنجه خواهند که بازجوییشدگان میاگر بازداشتو    شوند، چه »اعتراف« کرده باشند و چه نکرده باشند

دیگر وعده داده بودند که اگر  دیدگانآسیب»اعتراف« کنند. به بعضی از  چه زودتر، بهتر است هرها، متوقف شودو سایر بدرفتاری

کند یا از خدمات درمانی برای مداوای جراحاتی که بر اثر شکنجه متحمل شده بودند شان تقلیل پیدا می»اعتراف« کنند، مجازات 

 شوند.برخوردار می

الملل دشان را معرفی کنند، او را در مشهد بازداشت کرده بودند به عفو بینشخصی، بدون آن که خوکه مأموران لباس   دیدهآسیبیک  

 گفته است:    

ای را امضا کنم که اتهامات متعددی را به من نسبت داده بود.  کردند ورقه عتراف کنم. اصرار می ا آوردند که »بازجوها دائم فشار می 

گفتم    "ها تمام شود.کنیم، پس امضا کن تا بازجویی ات می جرمی که بخواهیم محکوم اعتراف کنی یا نه، به هر  "گفت  ها می یکی از آن 

چیزی را امضا نکردم چون هیچ کار  من هیچ  "کنید، چرا باید اعتراف کنم؟تان بخواهد می در این صورت، اگر شما هر کاری که دل "

 خطایی نکرده بودم.« 

ها ویدئوی تبلیغاتی به پخش دهو صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران حکومتی های های پس از اعتراضات، رسانهدر روزها و هفته

ای برای آنان برگزار شده باشد؛ این داد، حتی پیش از این که محاکمهاقدام کردند که افراد را در حال »اعتراف« کردن نشان می

شان شرور نشان دادن معترضان و بود که هدف »اعترافات« با اظهارات نادرست و محتواهای صوتی و تصویری دیگری ترکیب شده

و کتمان سایر جرایم سنگین و  معترضان و عابران  کشتار استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از سالح گرم و تحریف حقایق مربوط به

 . نگاه کنید( 7.2)به بخش  ها و مسئوالن در جریان اعتراضات بودنقض جدی حقوق بشر از جانب مقام

اند و همچنین شدگان متهم به اقدام علیه امنیت ملی در مرحله بازجویی اجازه دسترسی به وکیل نداشته توجه به این که بازداشتبا 

الملل بر این باور است که این افراد در با توجه به روال کامالً رایج اخذ »اعترافات« اجباری و تلویزیونی در چنین مواردی، عفو بین 

 که آزادانه و با رضایت خود در آن ویدئوها حضور پیدا کنند. اندوضعیتی نبوده
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با   های حکومتیرسانه های گزارشگراناند که حاوی مصاحبهای اقدام کردههای حکومتی همچنین به پخش ویدئوهای تبلیغاتیرسانه

الملل نگران آن است که این عفو بین 67شان باندپیچی شده بود.شده در جریان اعتراضات بود، افرادی که سر یا بدنافراد مجروح 

ها به بازجویی شباهت داشت، در وضعیت اجبار و زیر فشار و در سایه حضور ملموس نیروهای امنیتی ، که بعضی از آننیز هامصاحبه 

تری مورد وسیعهای تبلیغاتی و پیش از برگزاری محاکمه آنان، در برنامه دیدگانآسیب ها، انجام شده و بدون رضایت در بیمارستان 

 نگاه کنید(. 5.9استفاده قرار گرفته باشد )به بخش 

 دیدگانآسیبرانه از  ی، ضبط و پخش این ویدئوها، که عمومًا تصویری غیرانسانی و شرکوتعالوه بر نقض »اصل برائت« و سلب حق س

هایشان شدگان و خانوادهبازداشت  شدیدی را بهرنج و درد  ،  کنندمتهم میجرایم سنگین  ها را به دست داشتن در  و آنکنند  ترسیم می

المللی رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی در چارچوب قوانین بین ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی  نقض  کنند و این رفتاروارد می

 68است.

 معترضان محکوم به اعدام

 

در تهران به  1398و سعید تمجیدی به اتهام ایجاد حریق در جریان اعتراضات آبان ماه  امیرحسین مرادی، محمد رجبی

. ه استاند. محاکمه آنان به شدت ناعادالنه بوداند؛ این متهمان هرگونه دخالت در این وقایع را انکار کردهاعدام محکوم شده

ها قربانی ناپدیدسازی قهری شده از حق دسترسی به وکالی خود در طول مرحله بازجویی محروم بودند، و تا هفته  هر سه نفر

اند. همچنین، ها قرار گرفتهها، هر سه نفر در طول مرحله بازجویی مورد شکنجه و سایر بدرفتاریبودند. بنا به گزارش

صدا و سیمای ارائه »اعترافاتی« در مقابل دوربین شده است که بعداً از  امیرحسین مرادی در دادگاه گفته است که مجبور به  

 

 . 1398آبان  28«، فیلم / اولین اعترافات برخی از اغتشاشگران دستگیرشده «؛ مشرق نیوز، »، مصاحبه با دستگیرشدگان98های آبان گزارش صداوسیما از آشوب »آپارات،  67
 1395آبان  27ران«، در ای 1395مذهب در مرداد سنی 25ی اعدام عدالتی، افتخار کردن به کشتار گسترده: بررسی پرونده ای بیرسانه»ایران: پخش الملل، عفو بین 68

)2016/5079/13MDE (Index: های دولتی جمهوری اسالمی ایران به عنوان دولت اورولی: رسانهگاه کنید به: جنبش جهانی حقوق بشر و عدالت برای ایران، »؛ همچنین ن

 .1399تیر  5«، سالح سرکوب جمعی

 امیرحسین مرادی و محمد رجبی ،سعید تمجیدی به چپ: از راست

https://www.aparat.com/v/bYvWs/
https://www.mashreghnews.ir/news/1011582/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5079/2016/en/
https://www.fidh.org/en/region/asia/iran/iran-new-report-demands-end-to-the-rampant-use-of-forced-confessions
https://www.fidh.org/en/region/asia/iran/iran-new-report-demands-end-to-the-rampant-use-of-forced-confessions
https://www.fidh.org/en/region/asia/iran/iran-new-report-demands-end-to-the-rampant-use-of-forced-confessions
https://www.fidh.org/en/region/asia/iran/iran-new-report-demands-end-to-the-rampant-use-of-forced-confessions
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پخش شده و به شکل غیرقانونی به عنوان مدرکی برای مجرم شناختن هر سه متهم استفاده شده  جمهوری اسالمی ایران

 69بود.

ات در تهران حبس بود و دستگیر شد و حدود یک هفته در یک بازداشتگاه وزارت اطالع  1398آبان  28 امیرحسین مرادی

به سر برد. این متهم متعاقباً به زندان  )معروف به زندان فشافویه( بزرگ تهران ندامتگاه سپس به مدت یک هفته دیگر در 

حبس شد که، به ترتیب، زیر نظر وزارت اطالعات   2۴۰و    2۰9جا در طول یک ماه آینده در بندهای  اوین انتقال یافت، و در آن

قضائیه قرار دارند. این زندانی هم در بازداشتگاه وزارت اطالعات و هم در زندان اوین در سلول  قوهاطالعات  و واحد حفاظت

اش ، شوک الکتریکی، و ایستادن روی قفسه سینه جرحوانفرادی حبس شده بود، و گفته است که بازجویان اوین او را با ضرب

است که فقط بعد از آن به »اعتراف« کردن اقدام کرده که بازجویان وعده اند. امیرحسین مرادی گفته  مورد شکنجه قرار داده 

شود، اما بعد از »اعترافات« داده بودند از خدمات درمانی برای مداوای جراحاتی که بر اثر شکنجه متحمل شده برخوردار می

 اند.هم اجازه دسترسی به خدمات درمانی را به او نداده

ها را در عملی غیرقانونی به ایران بازگرداند، ، پس از اینکه ترکیه آن 1398دی  7تمجیدی در تاریخ محمد رجبی و سعید 

این ها از ترس دستگیری و پیگرد قضایی به ترکیه فرار کرده قصد داشتند که درخواست پناهندگی کنند. ند. آندستگیر شد

مورد شکنجه   ه وهای وزارت اطالعات در تهران منتقل شدداشتگاهابتدا به یکی از باز  که پس از دستگیری،اند  دو زندانی گفته

دادند و، در حالی که به صورت وشتم قرار میها را با لگد و باتوم مورد ضرب اند؛ بازجویان آن ها قرار گرفتهو سایر بدرفتاری

 د.نزنها شالق میسرازیر آویزان شده بودند، به پاهای آن 

مرد، از جمله  12ی اسالمی به پخش یک ویدئوی تبلیغاتی، شامل »اعترافات« یک زن و ، صداوسیمای جمهور 1398دی  3

اش تار شده، در این ویدئو، امیرحسین مرادی، که چهره  70امیرحسین مرادی، پیش از برگزاری محاکمه آنان اقدام کرد.

گوید اند؛ او میدر اختیار داشته و محمد رجبی و سعید تمجیدی مسلح به چاقو بوده تفنگ برقیکند که یک »اعتراف« می

مسیر را مسدود  اند تاها به همراه افراد دیگری تعدادی درخت را از ریشه در آورده و در مسیری انداخته و آتش زدهکه آن 

 کنند.

قضائیه، این سه جوان را متهم کرد که »لیدرهای اغتشاشگری«  قوه، غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 1398بهمن  29

 71های خارجی ارسال کردند.«برداری و برای شبکه شان فیلماند که »بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خالفکارانهبوده

دادگاه  15 شعبههم احکام صادرشده در دادگاه را دریافت کردند؛ بنا به این احکام، تبه دنبال این اظهارات، وکالی این سه م

به جرم »محاربه« به اعدام محکوم کرده است. هر سه نفر هرگونه دخالت در ایجاد حریق را انکار را  انقالب تهران این متهمان  

 

 «.98اعترافات باورنکردنی لیدرهای اغتشاشات آپارات، » 69
7۰  

 .1398بهمن  29«، ی قضائیه، غالمحسین اسماعیلیبیستمین نشست خبری سخنگوی قوه خبرگزاری میزان، »  71

https://www.aparat.com/v/kSaug
https://www.aparat.com/v/kSaug
https://www.aparat.com/v/kSaug
https://www.mizanonline.com/fa/news/597520/
https://www.mizanonline.com/fa/news/597520/
https://www.mizanonline.com/fa/news/597520/
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بر اساس »اعترافات« امیرحسین مرادی که بر اثر شکنجه اخذ  هاآن ع دارد که حکم محکومیت الملل اطالاند. عفو بینکرده

شان گرفته بودند؛ این ویدئوها حاوی های موبایلبا گوشی هاآنشده و همچنین بر مبنای ویدئوهایی صادر شده است که 

ها و هایی از بانکضدحکومتی، و صحنه در تجمعات اعتراضی، در حال سر دادن شعارهای ها آن  هایی از حضورصحنه 

 گرفته بود.     های آتشدرخت 

کرده   تأییدها را  ، وکالی این سه زندانی در صفحات خود در توئیتر اعالم کردند که دیوان عالی کشور احکام آن1399تیر    2۰

عالی کشور را تأیید کرده، اما قضائیه، غالمحسین اسماعیلی، خبر مربوط به رأی دیوان  قوه، سخنگوی 1398تیر  2۴است. 

دیوان عالی کشور متعاقباً پذیرفت که  72های قضایی تغییر کند.اضافه کرد که این احکام ممکن است در روند رسیدگی

، این پرونده همچنان در دیوان عالی کشور 1399شهریور    5درخواست اعاده دادرسی وکالی این سه جوان رسیدگی کند. تا  

 ه است. در دست بررسی بود

زندانی   )معروف به زندان فشافویه(  بزرگ  تهران  ندامتگاهدر حال حاضر در  و سعید تمجیدی    امیرحسین مرادی، محمد رجبی

 .اندشده

 

 فاطمه داوند    

آمیز در بعد از مشارکت مسالمت  1398آبان  26 در تاریخ فاطمه داوند

آذربایجان غربی، از سوی مأموران  تجمعات اعتراضی در بوکان، استان 

وزارت اطالعات در سقز، استان کردستان، دستگیر شد. او ابتدا یک شب 

در بازداشتگاه وزارت اطالعات در بوکان حبس شد و سپس، در حالی که 

ها و پاهای او را با زنجیر بسته بودند، به بند زده و دستبه او چشم

در استان آذربایجان غربی، انتقال  بازداشتگاه وزارت اطالعات در ارومیه،

 .یافت

به مدت دو هفته در سلول  الملل قرار گرفت، فاطمه داوندبر اساس اطالعاتی که از سوی منابع موثق در اختیار عفو بین

برد و تا چندین روز از خوردن غذا محروم شده بود، در حالی که مأموران وزارت اطالعات، بدون حضور انفرادی به سر می

ها، شکنجه و بدرفتاریاین  دادند. در طول این دوره، بازجویان تالش کرده بودند تا با اعمال  کیل، او را مورد بازجویی قرار میو

 او را وادار کنند به همکاری با احزاب کرد مخالف نظام »اعتراف« کند.

 

 .1399تیر  2۴«، دستورالعمل جدید مرخصی زندانیان در موج دوم کرونا ابالغ شد»خبرگزاری جمهوری اسالمی،  72
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بنی بر اینکه در صورت اعتراف کردن، های دروغین بازجویان متحت فشار و وعده،  دستگیریچند روز پس از  ،  فاطمه داوند

در  متعاقباً  جمهوری اسالمیبرداری »اعتراف« کند. صدا و سیمای میلهای فآزاد خواهد شد، پذیرفت که در مقابل دوربین

ی تبلیغاتی به پخش ویدئوهایی از »اعترافات« اجباری او اقدام کرد، و همچنین ویدئویی را به نمایش قالب یک برنامه

ی تبلیغاتی، زنانی داد؛ در آن برنامهای از مردم نشان میگذاشت که او را باالی یک خودرو و در حال حرف زدن برای عده

 73شدند.« معرفی میلیدرهای اغتشاشاتعتراضی شرکت کرده بودند به عنوان »آمیز در تجمعات اکه به صورت مسالمت

اند و اطالع نداشت که کسانی که اعترافات او را ضبط کرده بودند از صدا و سیمای جمهوری اسالمی بوده فاطمه داوند

 »اعترافات« اجباری وی قرار بوده است که از صدا و سیمای جمهوری اسالمی پخش شود.

اش محروم شده بود؛ داوند تا پیش از انتقال به بند زنان زندان ارومیه در اواسط آذر ماه، از امکان مالقات با خانوادهفاطمه 

 اش را داده بودند.مالقات با خانواده چند تماس تلفنی و یک بار او اجازهبه بعد از انتقال به زندان ارومیه نیز فقط 

ی محاکمه کیفری دو بوکان، به دنبال برگزاری یک جلسه دادگاه    1۰3  شعبه.  شد  به دو قسمت تقسیمفاطمه داوند    پرونده

 ضربه شالق محکوم کرد.   3۰به پنج ماه حبس و    اتهام »اخالل در نظم عمومی«ه  برا    فاطمه داوند،  1398دی    1۰در تاریخ  

 پروندهدر رابطه با  ی  وثیقهبا تکمیل دوران حبس از زندان آزاد شد. همزمان قرار  فاطمه داوند  ، 1399  فروردین  7در تاریخ  

اول دادگاه انقالب مهاباد، در  شعبهدر  1399اردیبهشت  23دوم، او در تاریخ  پروندهدیگر وی صادر شد. در رابطه با این 

استان آذربایجان غربی، محاکمه شد، و متعاقباً به اتهام »اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی« به سه سال حبس و 

 ماه زندان محکوم شد.  9

اجباری وی صادر  داوند به شدت ناعادالنه بوده است. محکومیت او از جمله بر اساس »اعترافات« فاطمه هر دو محاکمه

ها او ها را پس گرفته و اعالم کرده بود که بازجویان با اعمال شکنجه و سایر بدرفتاریشده است، هرچند وی در دادگاه آن

آمیز در  حاکی از شرکت مسالمتکه  انداستناد کرده هاییاند. همچنین، هر دو دادگاه به ویدئورا به »اعتراف« وادار کرده 

 . اعتراضات است

  ی ، فاطمه داوند برای تحمل حبس به زندان مرکزی ارومیه احضار شد. او در معرض خطر اجرا 1399مرداد  15در تاریخ 

 اش است. حکم شالق 

آمیز آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت  برگیری از حقوق خود  یک زندانی عقیدتی است که صرفاً به دلیل بهره  فاطمه داوند

 .شده است زندانی
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 غیرمستقلهای علنی در مقابل دادگاهغیرغیابی یا  هایدادرسی  6.3

اند عمومًا مجرم شناخته شده و محکوم شده 1398های افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه ی منابع مطلع، محاکمهبه گفته 

نظام عدالت کیفری در ایران، که  غیرشفاف ماهیت جلسه بوده که گاهی فقط چند دقیقه طول کشیده است. بنا بهفقط شامل یک 

های اند، جلسات محاکمه در دادگاههای حقوق بشری از دیرباز مستندات آن را ثبت و منتشر کرده الملل و سایر سازمانعفو بین

 اند. بسته برگزار شدههای انقالب عمومًا پشت درهای کیفری و دادگاه

؛ و در اندها متهمان اجازه حضور در دادگاه را پیدا نکردهها را ثبت کرده، خانوادهالملل مستندات آن در تمام مواردی که عفو بین

اند که الملل اطالع دادهمتهمان نیز این اجازه را پیدا نکردند. منابع مطلع در نقاط مختلف کشور به عفو بین مورد، وکالیچندین 

شان در دادگاه اند اجازه ندارند وکیلشدند گفتههای مسئول به تعداد زیادی از متهمانی که در ارتباط با اعتراضات محاکمه میمقام

قضائیه انتخاب شود، و در  قوهشان منحصراً باید از فهرست وکالی مورد تأیید رئیس و وکیلرا به خواست خودشان انتخاب کنند 

 اند.نتیجه بسیاری از این متهمان شخصاً دفاع حقوقی از خودشان را در دادگاه بر عهده گرفته

اند و به شکل ود حضور نداشته الملل دست کم از سه موردی اطالع دارد که متهمان شخصاً در جلسات محاکمه خبه عالوه، عفو بین

اند. دست کم در دو مورد، مسئوالن تاریخ برگزاری محاکمه را به اطالع متهمان نرسانده یا امکان غیابی مجرم شناخته و محکوم شده

ز کشور گریخته اش ااند. در مورد سوم، فرد مورد نظر در زمان برگزاری محاکمهها از زندان به محل دادگاه را فراهم نکردهانتقال آن

 بود.
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 علی عزیزی   

، سه روز پس 1398آبان    28علی عزیزی، فعال ترک آذربایجانی، صبح  

از آن که در تجمعات اعتراضی در ارومیه، در استان آذربایجان غربی، 

باری شرکت کرده بود، بیرون محل کارش در این شهر به شکل خشونت 

 به دست مأموران واحد حفاظت اطالعات نیروی انتظامی دستگیر شد. 

دریافتی از منابع مطلع، مأموران در حالی که  بنا به اطالعات

هایشان را در آورده بودند، با مشت و لگد به او حمله برده و سرش سالح

 کوبیدند.را به خودرویشان می

انتقال   قرار داشت،  واحد حفاظت اطالعات نیروی انتظامی  ، که تحت نظارتدر ارومیهپرازدحامی  علی عزیزی به به بازداشتگاه  

جا در محلی به همراه انبوه مردان و زنانی که آنان هم به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شده بودند و در آن داده شد

 حبس شد.

بازجویان علی عزیزی را مورد استنطاق قرار داده بودند که به چه دلیل در اعتراضات شرکت کرده، چه شعارهایی داده، و با 

دوباره و این بار به دست مأموران  1398اسفند  ۴روز به قید وثیقه آزاد شده بود، اما ی ارتباط دارد. او همان هایچه گروه

 1۰وزارت اطالعات دستگیر شد. علی عزیزی یک شب در بازداشتگاه وزارت اطالعات در ارومیه به سرد برد و سپس به مدت  

 ایجان شرقی، حبس بود.روز در بازداشتگاه دیگری متعلق به وزارت اطالعات در تبریز، در استان آذرب

حضور وکیل  و بدون بیرون قطع بود دنیای، ارتباط وی با برددر طول این مدت، علی عزیزی در سلول انفرادی به سر می

 .مورد بازجویی قرار گرفت

آذربایجانی تشکیل برای علی عزیزی دو پرونده در رابطه با شرکت در اعتراضات و فعالیت حقوق بشری در دفاع از اقلیت ترک  

 شد.

دادگاه کیفری دو در ارومیه برگزار شد، در حالی که خودش در زندان تبریز به  1۰1 شعبهی او به صورت غیابی در محاکمه

اش برد و مسئوالن زندان امکان انتقال او به دادگاه ارومیه را فراهم نکرده بودند، با این که خود او بارها تاریخ محاکمهسر می

اطالع آنان رسانده بود؛ به این ترتیب، این زندانی از امکان دفاع کردن از خود در دادگاه محروم شد. با وجود قصور را به 

اتهام »اخالل در نظم عمومی«  به او را اسفند 22اش، دادگاه در مسئوالن در فراهم کردن امکان حضور او در جلسه محاکمه 

ی نقدی در عوض هشت ماه حبس ضربه شالق و پرداخت جریمه  2۰به تحمل آمیز در اعتراضات به دلیل مشارکت مسالمت

او در نظر  »جرایم« مصداق آمیزی نظیر »شعار دادن در اعتراضات« را به عنوان هایی مسالمتمحکوم کرد. دادگاه فعالیت

 گرفت.
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در این فاصله، او بعد از  ی مجدد به او مهلت داده شد؛روز برای درخواست محاکمه  2۰در پی تأیید حکم علی عزیزی، 

ی مجدد اموقتاً از زندان آزاد شده بود. به دنبال موافقت با درخواست او، محاکمه 1399فروردین  6در تاریخ  وثیقهپرداخت 

قبلی   دادگاه کیفری دو در ارومیه برگزار شد. روز بعد از محاکمه، دادگاه حکم صادرشده  1۰1  شعبهبا حضور وکیلی در همان  

 د تأیید قرار داد.را مور

اجرای احکام ارومیه به اجرا گذاشته شد. حکم شالق یک فعال  در دایره 1399خرداد  19ی نقدی او حکم شالق و جریمه

زاده نیز همزمان اجرا شد؛ او هم به اتهامات مشابهی در رابطه با شرکت در اعتراضات ترک آذریجانی دیگر به نام الیار حسین 

 محکوم شده بود.

امنیت  با هدف بر هم زدن»تبلیغ علیه نظام«، »عضویت در گروهی  اتاتهام اعزیزی با محاکمه دیگری در تبریز، ب علی

های سایر همچون پرونده رو است.های حقوق بشری، روبه اعتراضات و فعالیت در و »نشر اکاذیب« به دلیل شرکت «ملی

ها را در کنار را با هم ادغام کرده و نام آن  مجزادو نهاد  شد، مقامات  به آن پرداخته    3فعاالن آذربایجانی که پیشتر در فصل  

( و  « به زبان ترکیجبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبیاسم مخفف »گاماج ) گروه اند:یکدیگر به عنوان یک گروه نوشته 

علی  کیفرخواست در . (« به زبان ترکیملی آذربایجان حرکتمستقل  ینفعالطیف اسم مخفف ») گامتکانال تلگرامی 

 هنوز برگزار نشده است.  او  محاکمه  .عزیزی مشخص نیست که اتهام مطرح علیه او در خصوص عضویت در چه گروهی است

  های حقوق بشری اوست.فتوح است و مرتبط با فعالیتم 139۴سوم نیز دارد که از سال  پروندهیک  علی عزیزی

ق آمیز از حقوگیری مسالمتچرا که صرفاً به دلیل بهره رودبه شمار میدر صورت زندانی شدن، زندانی عقیدتی علی عزیزی 

 .شودزندانی می آمیزبرای برخورداری از آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت خود

 

   میثم جوالنی

، بعد از 1398آبان  26میثم جوالنی، از فعاالن ترک آذربایجانی، 

شرکت در تجمع اعتراضی کوچکی در اردبیل، در استان اردبیل، مقابل 

 خصی وزارت اطالعاتشاش در این شهر به دست مأموران لباسمنزل

 دستگیر شد.

بند زده و او را داخل خودرویی انداختند و مأموران امنیتی به او چشم

به مکان نامعلومی بردند، جایی که متعاقبًا متوجه شد از 

های وزارت اطالعات در اردبیل است. میثم جوالنی چهار بازداشتگاه
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یل نداشت، مورد بازجویی قرار گرفت، وکخانواده و   روز در حبس انفرادی بود و در این مدت، در حالی که امکان دسترسی به  

 18جا در سلولی که بیش از حد ظرفیت جمعیت داشته حبس شد. و سپس به زندان مرکزی اردبیل انتقال یافت و در آن

 اش از زندان آزاد شد.، میثم جوالنی به قید وثیقه و تا زمان برگزاری محاکمه1398آذر 

نظرات او مورد افزایش قیمت بنزین سؤال کرده بودند،  دربارهرد، بازجویان ابتدا بای که در حبس انفرادی به سر میدر دوره

 های آذربایجانی، و از جمله روابط و حمایت اما به زودی بر اقدامات او به عنوان فعال حقوق بشر و مدافع حقوق اقلیت ترک

در حال سپری کردن یک حکم حبس   ایجانی کهآذرب  هایترک  و مدافعان حقوق اقلیت  او از عباس لسانی، از فعاالن سرشناس

 کردند.را به »اقدام علیه امنیت ملی« متهم میمیثم جوالنی  ، تمرکز کردند. بازجویانساله است 15

ی منابع موثقی که از جزئیات بازداشت میثم جوالنی اطالع دارند، او در طول این دوره در سلول کوچکی به سر به گفته

شد؛ روز روشن بوده و موجب آشفتگی روانی او میهای آن در طول شبانههوای مناسب نداشته و چراغ  برد که تهویهمی

 حاظ بینایی دچار مشکل جدی شده بود. اش را از او گرفته بودند و به لهمچنین، عینک

دلیل دستگیری او به دفتر  درباره، مادر، پدر، خواهر و برادر میثم جوالنی که برای کسب اطالع 1398آذر  9در تاریخ 

دادستانی اردبیل رفته بودند، به مدت چندین ساعت بازداشت شدند. هر چهار عضو خانواده او سپس به همین علت مورد 

، یک دادگاه کیفری در اردبیل مادر و خواهر او را به اتهام »اخالل 1398بهمن  15ی قرار گرفتند و، در تاریخ تعقیب کیفر

 در نظم عمومی« و »توهین به مسئوالن« به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. 

دادگاه  1۰2 شعبهاش پیشتر و بدون اطالع او در ، در کمال تعجب متوجه شد که محاکمه1399میثم جوالنی در خرداد 

 7۴به اتهام »اخالل در نظم عمومی« به شش ماه حبس و  1399بهمن  1۰کیفری دو در اردبیل برگزار شده و در تاریخ 

ی او به شدت ناعادالنه بوده و، به دلیل قصور مسئوالن در اطالع دادن تاریخ محاکمه ضربه شالق محکوم شده است. محاکمه

 اش مورد موافقت قرار گرفت.شده بود. او متعاقباً درخواست محاکمه مجدد داد و درخواست به او، به شکل غیابی برگزار 

دادگاه کیفری دو در اردبیل برگزار شد. دادگاه مجدداً میثم جوالنی را در  1۰2 شعبهدر  1399تیر  1۰محاکمه مجدد او 

الق افزایش داد؛ افزایش حکم به اتهام »ارتکاب ضربه ش  75ماه حبس و    13مورد همان اتهام مجرم شناخت، اما حکم او را به  

دهد در چنین مواردی از حداکثر ها اجازه میمکرر جرم« از جانب او و با استناد به قوانینی صورت گرفته بود که به دادگاه

 او هنوز برگزار نشده است.   تجدیدنظرمجازات مقرر فراتر روند. دادگاه 

ق آمیز از حقوگیری مسالمتچرا که صرفاً به دلیل بهره   رودبه شمار میزندانی عقیدتی  در صورت زندانی شدن،  مثیم جوالنی  

 .شودزندانی می آمیزبرای برخورداری از آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت خود
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آمیز و های انقالب را بر عهده داشتند برخورد خصومت های کیفری و دادگاهالملل، قضاتی که ریاست دادگاهبنا به تحقیقات عفو بین

ن سئوالطرفی را با حمایت آشکار از اتهامات مبند نبودن خود به اصل بی یپااند، و ای با معترضان در حال محاکمه داشته نامصفانه

 اند.به نمایش گذاشته  اطالعاتی و امنیتی

ی شده از منابع موثق، قضاتی که ریاست محاکمات را بر عهده داشتند مکرراً متهمان و وکالیشان را از حق ارائهبنا به اطالعات دریافت

سته نشان الملل پیواند. تحقیقات عفو بینهایشان را به آنان ندادهی کامل کردن حرفاند و اجازهشان محروم کردهدرست دفاعیات

های انقالب فاقد استقالل اند و زیر نفوذ و فشار نیروهای اطالعاتی و امنیتی قرار دارند تا متهمان را مجرم شناخته داده است که دادگاه

 و احکام سنگینی برای آنان صادر کنند.

 لل گفته است:المهای انقالب در استان فارس محاکمه شده، به عفو بیندر یکی از دادگاهدیده که آسیب یک 

]از تشکیالت    از قبل   رسید قاضیداد. کل ماجرا مثل یک محاکمه نمایشی بود و به نظر می های وکیل من گوش نمی »قاضی به حرف 

 اطالعاتی و امنیتی[ دستور گرفته بود که حتماً حکم حبس صادر کند.« 

ها اخذ شده اعتنا اند بر اثر شکنجه و سایر بدرفتاریها به اصرار متهمان بر پس گرفتن »اعترافاتی« که گفتهبه عالوه، قضات دادگاه

ارک مقبولی برای مجرم شناختن متهمان استفاده شود؛ این قضات از صدور اند که از این اظهارات به عنوان مداند، و اجازه دادهنکرده

 اند. ها با متهمان امتناع کردهدستور تحقیق و تفحص در مورد ادعای شکنجه شدن و سایر بدرفتاری 

های انقالب منصوب دگاهاند که کسانی که به عنوان قضات داوکال و مدافعان حقوق بشر در ایران بارها در این باره ابراز نگرانی کرده

های سیاسی، اعتقادات مذهبی و وابستگی به تشکیالت اطالعاتی و امنیتی، و نه بر اساس صالحیت شوند اساساً به دلیل گرایشمی

ی حقوق یا آموزش و تجربه شوند. این قضات اغلب فاقد هرگونه تحصیالت رسمی در رشته شان انتخاب میای حقوقی و سالمت حرفه

 ند.هست های حقوقیه در حوز

 احکام غیرعلنی 6.4
اند الملل گفتهها و وکالیشان به عفو بیناند و اعضای خانوادهشده و مجازات محکوم 1398افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه 

شان را در اختیار نهادهای خبررسانی و ها و احکامها هشدار داده بودند جزئیات پروندهبه آن همواره که مسئوالن اطالعاتی و امنیتی 

ها از تحویل دادن نسخه مکتوبی از احکام صادرشده به های حقوق بشری قرار ندهند. به عالوه، در بسیاری از موارد، دادگاهگروه

اند، به شکل ها از احکام صادرشده باخبر شدهشدگان از طریق مسئوالن زندان بسیاری از بازداشت اند. شدگان خودداری کردهمحکوم 

م صادرشده علیه آنان اشاره شده و حک امیاتهعناوین رسیده و در آن صرفاً به  شانای که در زندان به دستشفاهی یا از طریق نامه

اند تا احکام صادرشده را در محل دادگاه مالحظه کرده و از روی آن  شدگان اجازه پیدا کردهبود. در برخی موارد، وکالی بازداشت

از  قوه قضائیه یا سامانه الکترونیکی طریق نامهاز نگاه کنید(، در حالی که در موارد دیگر، این وکال  6.1یادداشت بردارند )به بخش 

 اند.و احکام صادرشده علیه آنان مطلع شده شانموکالن عناوین اتهامی
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های کیفری است )با استثنائات مشخصی که شامل ها ناقض تعهدات ایران برای تضمین انتشار علنی احکام در مورد پروندهاین روال

قوق مدنی و سیاسی، که ایران هم از امضاکنندگان آن بوده، این المللی حبین میثاق  1۴(1شود(؛ ماده )هایی نمیحال چنین پرونده

 کند.نکته را تصریح می

های سازی دستگاه قضایی و قرار دادن آن در معرض ارزیابیها اقدامی در راستای شفافملتزم شدن به انتشار علنی آرای دادگاه

 انتقادی عمومی است. 

گونه مقررات حقوقی روشنی در خصوص کند، و هیچالمللی حقوق بشری تبعیت نمینظام عدالت کیفری در ایران از این الزام بین

ی مکتوبی از کند که نسخهانون آیین دادرسی کیفری صرفاً مسئوالن را موظف میق 38۰ی ها ندارد. مادهلنی احکام دادگاهانتشار ع 

« و همچنین  جرایم منافی عفت»ی دوم همین ماده این الزام را در مورد رأی دادگاه را در اختیار طرفین بگذارند. با این حال، تبصره

و همچنین »در مواردی که دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطالع شاکی از آن حرام   لی و خارجی کشور«امنیت داخعلیه در »جرایم 

توانند کند که در چنین مواردی، رأی دادگاه باید حضوراً به اطالع طرفین برسد و طرفین میکند. این تبصره مقرر میاست« لغو می

 آن را یادداشت کنند.

دهد که بدانند چرا یک نفر ها از این جهت اهمیت اساسی دارد که به متهمان و عموم مردم اجازه میهدسترسی به آرا و احکام دادگا

خواهی ضرورت دارد، و تجدیدنظرمحکوم یا تبرئه شده است. عالوه بر این، دسترسی داشتن به رأی مستدل دادگاه برای تضمین حق  

 های درگیر پرونده قرار گیرد.در اختیار تمام طرف ظرف یک مدت زمان معقولالزم است که 

 تجدیدنظرخواهی  عدم رسیدگی مؤثر به 6.5
شدگان در رابطه با اعتراضات آبان های محکومدرخواست  تجدیدنظرهای ، دادگاهی نمودهآوردجمع الملل بنا به اطالعاتی که عفو بین

. این روال ناقض حق متهمان برای برخوردار  اندرد کردهشروح و قابل اتکایی  زده و بدون ارائه هیچ دلیل مشکل شتابرا به    1398  ماه

صادرشده در دادگاه باالتر است. حق برخورداری از محاکمه  مجازاتدر مورد محکومیت و مؤثر خواهی تجدیدنظرشدن از فرصت 

رای جلوگیری از برخوردهای خودسرانه و همچنین  اند، به ویژه بها دالیل رأیی را که صادر کردهعادالنه مستلزم آن است که دادگاه

  7۴خواهی، اعالم کنند.برای فراهم آوردن امکان فرجام

اغلب  1398الملل مستندات آن را ثبت و منتشر کرده، احکام صادرشده در ارتباط با اعتراضات آبان ماه همسو با روالی که عفو بین

از این امکان شان شدگان و وکالیمرحله تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفته و بازداشتبدون برگزاری حتی یک جلسه دادگاه، در 

این روال ارسال کنند. تجدید نظر های درخواست تجدید نظر، دفاعیات مکتوب خود را برای دادگاه پس از تسلیمند که اهمحروم شد

 

 .UN Docعادالنه«، ی ها و حق محاکمهها و محکمه: حق برابری در دادگاه 1۴ی ، ماده 32ی »تفسیر کلی شماره ی حقوق بشر سازمان ملل، کمیته 7۴

CCPR/C/GC/32 ؛ ۴9و  29، بندهایHadjianastassiou v. Greece (12945/87)( بند 1992، دادگاه حقوق بشر اروپا ،)؛ 33Apitz Barbera et al v. 

Venezuela 78(، بند 2۰۰8ی آمریکا )، دادگاه قاره. 
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دهد بازبینی احکام به صورت کتبی و بدون برگزاری صادر کرده و اجازه می 1398قضائیه در تیر  قوهپیرو دستوراتی است که رئیس 

 ، چند ماه پیش از وقوع اعتراضات، گفته بود:1398قضائیه در اردیبهشت  قوهنشست حضوری انجام شود. رئیس 

ای عمل کنند که  ها، همکاران باید به گونه دادگاه های انتظامی و امنیتی، دادسرا و ها در بخش »ما معتقدیم در تحقیقات و رسیدگی 

قدر دادگاه بدوی دقیق و متقن رأی بدهد که  نظری در کار نیست و همین یک مرحله رسیدگی وجود دارد. باید آن  گویی تجدید 

  75نظر در واقع دادگاه تأیید نظر باشد.«  دادگاه تجدید 

اعتنایی دستگاه قضایی به حقوق متهمان برای دسترسی قضائیه در اظهاراتی بی قوه، رئیس پژوهشگاه 1399به همین منوال، در تیر 

 خواهی مؤثر را به وضوح به نمایش گذاشته و گفته بود:به وکیل و امکان فرجام

.  است  رسیدگی روند شدن طوالنی در وکال سود  چون ،  هستند  وکال قضایی هایپرونده  به رسیدگی کردن  پیدا کش  عوامل  از یکی» 

 مطلع  هم  وکیل  خود  که  این با  عالی؛  دیوان  برود  یا ،نظر  تجدید برود  پرونده این  ، شد بدوی  ای پرونده  اگر  دارند دوست  وکال مثالً

 76« .شد خواهد  چه  ماجرا  آخر  هست

پی  1398شدگان در رابطه با اعتراضات آبان ماه های بازداشتهای تجدید نظر با پروندهدادگاههمین خط مشی در نحوه برخورد 

، به خواهیتجدید نظرشدگان بعد از ها را ثبت کرده، بازداشتالملل مستندات آن بین  مواردی که عفوبسیاری از گرفته شده است. در 

ای آنان بدون برگزاری هیچ جلسه   مجازاتاند که محکومیت و  ن باخبر شدهشکل غیرمترقبه و در کمال تعجب، از طریق مسئوالن زندا

 ی تجدید نظر تأیید شده است. رأی دادگاه تجدید نظر نیز به ندرت در اختیار این افراد قرار گرفته است. در مرحله 

 

 

  

 

 . 1398اردیبهشت  28«، رسد یم جهینت به یبزود یدادرس روند اصالحات :هییقضا قوه سیرئخبرگزاری جمهوری اسالمی، » 75

  /1279352881053929472https://twitter.com/FarsNews_Agency/status، 2۰2۰جوالی  ۴خبرگزاری فارس،  76 

https://www.irna.ir/news/83318991/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://twitter.com/FarsNews_Agency/status/1279352881053929472
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 بحران مصونیت از مجازات. 7
 

ی مردم و والیت، این قائله را مدیریت کردند  کنیم که با پشتوانهمی از نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی تشکر  »

 ساعته خاموش شد.« 48و فتنه به این بزرگی 

   1398.77آذر  22محمدحسین مختاری، نماینده رهبر کشور و امام جمعه بیرجند، در استان خراسان جنوبی، 

 

سوابق، از  ، به روالهای ایرانی. مقاماست از مجازات ناقضان حقوق بشر مصونیت ی عمیق در زمینهبحرانهاست که دچار سالایران 

 1398آبان    حقوق بشر در جریان اعتراضات  گستردهنقض  های  رویه  طرفانه در موردو بی  انجام هرگونه تحقیق و تفحص کامل، مستقل

 اند.رسی از مسئوالن این اقدامات برنداشتهو متعاقب آن خودداری کرده و هیچ گامی در راستای حساب

قصور در انجام تحقیقات و از  ، این بار هم،بحران مصونیت از مجازاتهای دامنه همچون بسیاری از جنایات صورت گرفته در گذشته،

به راه   ایگستردهتبلیغاتی کارزار  حکومتی و مسئوالن هامقامهمزمان با آغاز اعتراضات،  .پاسخگو کردن مسئوالن فراتر رفته است

نقض شدید حقوق بشر در جریان های اقعیتو و نمایند ترسیم »اشرار«به عنوان  دیدهآسیب  نمعترضای مخوف از اچهره انداختند تا

 تخریب چهره اعتراضات، کارزارهای حکومتی برای  به دنبال سرکوب خونینرا تحریف و »توجیه« نمایند.  اعتراضات و متعاقب آن

ها عمالً از نیروهای اطالعاتی و امنیتی به دلیل خاتمه دادن سریع به ناآرامیکه    شدقربانیان، با اظهارات رسمی از سوی مقامات همراه  

 کردند.میتجلیل 

 

 یی عدم تحقیق و پاسخگو 7.1

جمهور و وزرای کشور و ای مرکب از معاون حقوقی رئیسجمهور کشور، اعالم کرد که کمیته ، حسن روحانی، رئیس1398اواسط آذر  

های[ کسانی که قصد اند و جدا کردن ]پروندهدادگستری را برای »تحقیق در مورد وضعیت کسانی که در حوادث اخیر آسیب دیده

ی رعاب و هراس ایجاد کردند« منصوب کرده است. در عین حال که در اظهارات روحانی دامنهاند از کسانی که ااغتشاش نداشته

 

 .1398آذر  22«، ی اقتدار نظام و مردم، نشانه98ی آبان خاموشی فتنه»باشگاه خبرنگاران جوان،  77

https://www.yjc.ir/fa/news/7170817


92 

 

رسد عبارت »آسیب دیدن« اصوالً به کسانی اشاره شود، با توجه به زمینه طرح این اظهارات، به نظر میتحقیق و تفحص مشخص نمی

 اند.که دستگیر و بازداشت شدهاند، نه کسانی کشته شده شانعزیزان در جریان اعتراضاتکه دارد 

کند، به ویژه المللی مقرر میطرفی و استقاللی نیست که قوانین و موازین بینبه عالوه، ترکیب اعضای این کمیته مطابق با الزامات بی

گیری و یمبا این توجه به این که وزیر کشور ریاست »شورای امنیت ملی« را بر عهده دارد و این تشکیالتی است که مسئول تصم

 آورد.نظارت بر نحوه برخورد نیروهای امنیتی با اعتراضات به شمار می

این کمیته به لحاظ شفافیت و کارآیی نیز مطابق با موازین نیست. مشخص نیست که تحقیقات این کمیته در چه چارچوبی انجام 

در معرض ارزیابی انتقادی عموم مردم قرار بگیرد تواند های تحقیق و تفحص نیز مشخص نشده است. این کمیته نمی شود و روالمی

دهد. تا هایشان و مشارکت آنان در تحقیقات نمیدیدگان نقض حقوق بشر و اعضای خانوادهو تضمینی در خصوص حمایت از آسیب 

و همچنین انتشار اساس  ها و نتایج تحقیقات خود، های مسئول موظف به انتشار علنی یافتهالملل اطالع دارد، مقامجا که عفو بینآن 

 اند.ها، نشدهحقوقی و شواهد و مستندات مربوط به آن

مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در زمان اعتراضات آبان ماه  والنور، نمایندهذ، مجتبی 1399خرداد  12

او این ادعا را در جریان اظهاراتی خطاب   78باشد.«، اعالم کرد: »هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی شکنجه و جان باخته  1398

ها بعد از برگزاری نشستی در وزارت کشور در مورد شیوع ویروس کرونا مطرح کرده بود. او برای نخستین بار آمار رسمی به رسانه

ها و دیگر بنزینها، پمپبانک نفر( در جریان اعتراضات را اعالم کرده، و در اظهارات خود به طور مشروح به تعداد 23۰باختگان )جان

ها ی مقامهایی اشاره کرده بود که، به گفتهها، و آمبوالنسهای دولتی و خصوصی، و همچنین تعداد خودروها، موتورسیکلت ساختمان 

 و مسئوالن، در جریان اعتراضات به آتش کشیده شده یا آسیب خورده بودند.

 

  معترضانتخریب چهره  7.2

اعتراضات را  کردادعا می کردند کههایی روایت اقدام به ساخت و پرداختها و مسئوالن در جریان اعتراضات و متعاقب آن، مقام

معترضان و ها و مسئوالن اعتراضات را »غیرقانونی« کنند. مقام»عوامل ضدانقالب« و »دشمنان خارجی« به راه انداخته و هدایت می

  .که خودشان را از تجمعات کنار نگه دارند دادندمی، و به مردم هشدار کردندمی« و »اشرار« معرفی ناغتشاشگرارا به عنوان »

کردند که میمتهم را معترضان  شانمعترضان، مسئوالن در اظهارات اعتراضات به حقاعتبار کردن شده برای بیدر اقدامی هماهنگ

شوند؛ »منافقین« تعبیر طلبان و »منافقین« هدایت میی »ضدانقالب«، از جمله سلطنت هاحرکتاند و از سوی  به دنبال ایجاد آشوب 

برند، در اشاره به اعضا و حامیان »سازمان مجاهدین خلق ایران« به کار می 136۰ی ها و مسئوالن از دهه مقام که تحقیرآمیزی است

 

 .1399خرداد  12«، 98باختگان آبان ماه روایت ذوالنور از آمار جان»خبرگزاری تسنیم،  78

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/12/2277765/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/12/2277765/
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کند. مسئوالن ور است و از براندازی نظام جمهوری اسالمی حمایت میهای مخالف حکومت و مستقر در خارج کشسازمانی که از گروه

 کردند.های خارجی را به هدایت کردن اعتراضات متهم میایرانی همچنین دولت

، معترضان را »اشراری« خواند که به تحریک عوامل 1398آبان  26ای، در سخنانی در ایران، علی خامنه جمهوری اسالمی رهبر

 زنند. او گفته بود:»ضدانقالب« و »دشمنان خارجی« جمهوری اسالمی دست به خشونت می

ما مالحظه کنید در این دو روز تقریباً  شوند ... ش های ناباب وارد میدان می ورزان، انسان چنین حوادثی معموالً اشرار، کینه ر یک »د 

ها را تشویق کردند، از خانواده منحوس  ی مراکز شرارت دنیا علیه ما این کار یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته همه 

گر دارند تشویق  های دی ها دارند مرتباً در فضای مجازی و در جا خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، این 

 ها انجام بگیرد.« کنند که این شرارت کنند، ترغیب می می 

او در ادامه به نیروهای امنیتی دستور داده بود تا در برخورد با معترضان »به وظایف خود عمل کنند«، و به این ترتیب عماًل مجوز 

 79رحمانه را صادر کرده بود.های بیادامه دادن به سرکوب 

ها بیر شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی، نیز »عوامل ضدانقالب« و سازمان مجاهدین خلق را مسئول ناآرامیدر همان روز، د

کردند، ها میمعرفی کرده بود. او در مالقات با نمایندگان مجلس گفته بود: »تعدادی از افراد که اقدام به تحریک مردم در خیابان

مان منافقین در ارتباط هستند. آنان برخی از افراد شرور منطقه بودند ... پول گرفتند تا شناسایی شدند. مشخص شد که آنان با ساز

 8۰ایجاد آشوب کنند.«

اند ها« شناسایی شدهاغتشاشاصلی  لیدرهای  ای هشدار داده بود که »، وزارت اطالعات در بیانیه1398آبان    26همچنین در همان روز  

، در حالی که اعتراضات همچنان جریان  1398آبان  27معترضان اتخاذ شده است. بالفاصله، در و »تدابیر مناسب« برای مقابله با 

اند که در استخدام عوامل شدگان »اعتراف« کردههایی مبنی بر این پرداختند که بازداشتبه انتشار گزارش   حکومتی  هایداشت، رسانه

 81اند.بالغی اقدام به آتش زدن مراکز دولتی و عمومی کردهاند و با دریافت مدیده در داخل و خارج کشور بودهآموزش 

های ی مشابهی به تلفنهای تهدیدکنندهها و مسئوالن دادستانی در چندین استان پیامک، مقامو متعاقب آن در جریان اعتراضات

ها به افراد هشدار نکرده بودند؛ در این پیامکیک از اعتراضات شرکت  همراه انبوهی از مردم ارسال کردند، از جمله کسانی که در هیچ

ت محتوای این  اشوند. مشابهگرد قانونی مواجه میداده شده بود که از حضور در تجمعات اعتراضی خودداری کنند، وگرنه با پی

 کردند.عمل می سراسریها و مسئوالن استانی بر اساس دستورات ها از آن حکایت دارد که مقامپیامک

 

 .1398آبان  26«، تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است / تصمیم سران قوا باید اجرا شودخبرگزاری میزان، » 79
 . 1398آذر  26«، شده با سازمان منافقین در ارتباط هستند / پول گرفتند تا آشوب ایجاد کنندبرخی معترضان شناسایی خبرگزاری کار ایران، »  8۰
 .1398آبان  27«، لیدر مخل امنیت در استان البرز ۰15دستگیری خبرگزاری دانشجویان ایران، »  81

https://www.mizanonline.com/fa/news/568468/
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-835427
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-835427
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-835427
https://www.isna.ir/news/98082717722/
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هایی را که دریافت های اجتماعی تصاویر پیامککاربران شبکه  برخی از

ها که دادستانی کرده بودند به اشتراک گذاشتند. در یکی از این پیامک

های همراه کاربران ارسال کرده، به تلفن 1398آبان  25استان البرز در 

نوشته شده بود: »حضور شما در تجمع غیرقانونی روز جاری باعث اخالل 

م عمومی و سوءاستفاده ضدانقالب شده است. تکرار حضور در در نظ

گرد قانونی به همراه خواهد داشت. دادستانی استان گونه تجمعات پیاین

 البرز.«  

حکومت   وابسته بههای خبری  ها پس از برپایی اعتراضات، سایتتا هفته 

 ها ویدئوهای تبلیغاتیو صداوسیمای جمهوری اسالمی به پخش ده

بوده و  اعتراضات درباره خالف واقعکردند که حاوی اطالعات اقدام می

مسئوالن و متهم کردن معترضان  ز روایت رسمیشان پشتیبانی اهدف

وزری برخی های خشونتبه ارتکاب خشونت و خدمت به »دشمنان« جمهوری اسالمی بود. این ویدئوها، عالوه بر نمایش دادن صحنه 

دند که دااز معترضان و »اعترافات« افرادی که مسئولیت انجام این اقدامات را بر عهده گرفته بودند، معترضان مرد و زنی را نشان می

« معرفی و اغتشاشگرانگفتند، اما در این ویدئوها به عنوان »لیدرهای آمیز داشتند و خطاب به جمعیت سخن میمسالمت هایرفتار

آمیزی نظیر شرکت در اعتراضات، فرستادن در این ویدئوها همچنین افرادی در حال »اعتراف« به اقدامات مسالمت  82شدند.متهم می

های خارج کشور، و تشویق مردم به شرکت کردن در اعتراضات برای خانواده و دوستان خود یا برای رسانهها و ویدئوهای عکس

گیری مشروع از ها و مسئوالن ایرانی بهرهکه مقام استگونه ویدئوهای تبلیغاتی گواه دیگری بر آن شدند. ایناعتراضات دیده می

اند به آمیز داشته ظر گرفته و در پی آن بودند که معترضانی را که رفتار مسالمتشکنی در نحقوق بشر را به عنوان »تخلف« و قانون

 « معرفی کنند.اغتشاشگرعنوان »

سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی سابقه طوالنی در همکاری با تشکیالت اطالعاتی و امنیتی ایران و تولید و پخش اظهارات 

ها اخذ شده است؛ شان بر اثر شکنجه و سایر بدرفتاریهاینقض حقوق بشر و خانواده  اندیدگآسیب اجباری و »اعترافاتی« دارد که از  

ها شان تحریف واقعیت نقض حقوق بشر از سوی مقامگنجاند که هدفای میاین سازمان اظهارات این افراد را در ویدئوهای تبلیغاتی

 83و مسئوالن و یا »توجیه« چنین اقداماتی است.

 

قضائیه، که  شدگان در اینترنت قبال دسترسی است. برای نمونه، نگاه کنید به خبرگزاری میزان، سایت خبری قوه و حاوی »اعترافات« بازداشت ها ویدئوی تبلیغاتیده  82

شده را منتشر کرده است که چند روز پس از دستگیری او صورت گرفته بود: رافات« یکی از زنان بازداشتای را به بدنام کردن معترضان زن اختصاص داده و »اعتصفحه

 . 1398آبان  3۰«، های اخیربه نقش ضدانقالب در خرابکاری  "فاطمه کاراته"اعترافات »
 1395آبان  27در ایران«،  1395مذهب در مرداد سنی 25ی اعدام عدالتی، افتخار کردن به کشتار گسترده: بررسی پرونده ای بیرسانهایران: پخش »الملل، عفو بین 83

)2016/5079/13MDE (Index: های دولتی جمهوری اسالمی ایران به عنوان دولت اورولی: رسانهجهانی حقوق بشر و عدالت برای ایران، » گاه کنید به: جنبش؛ همچنین ن

 .1399تیر  5«، سالح سرکوب جمعی

به  1398آبان  25تصویر پیامکی که دادستانی استان البرز در 

 های همراه فرستاده است.تلفن

https://www.mizanonline.com/fa/news/569736/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5079/2016/en/
https://www.fidh.org/en/region/asia/iran/iran-new-report-demands-end-to-the-rampant-use-of-forced-confessions
https://www.fidh.org/en/region/asia/iran/iran-new-report-demands-end-to-the-rampant-use-of-forced-confessions
https://www.fidh.org/en/region/asia/iran/iran-new-report-demands-end-to-the-rampant-use-of-forced-confessions
https://www.fidh.org/en/region/asia/iran/iran-new-report-demands-end-to-the-rampant-use-of-forced-confessions
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 تجلیل از آمران و عامالن جرایم  7.3

ها تجلیل کرده و .مسئوالن ارشد کشور عمالً در اظهارات خود از نیروهای اطالعاتی و امنیتی به دلیل خاتمه دادن سریع به ناآرامی

شایسته تقدیر  خطرناک« بسیار وعمیق، وسیع ی ا»توطئه  علیهرحمانه آنان را به عنوان »پیروزی قاطع« های بیسرکوبگری 

 8۴اند.دانسته 

 ای، رهبر کشور، با اشاره به سرکوب معترضان گفته بود:، علی خامنه1398آبان  29

 85ی جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی دشمن را عقب زدیم.«ما در عرصه  ... »کارهای این چند روز کارهای مردمی نبود، امنیتی بود

های حکومتی مملو از اظهارات مسئوالن و مطالبی بود که به تجلیل از »اقدامات های پس از اعتراضات، رسانهدر روزها و هفته

 ها و مسئوالن آن را یک »فتنهتی که مقامپرداختند، اعتراضاشجاعانه« نیروهای اطالعاتی و امنیتی کشور برای سرکوب اعتراضات می

دانستند. اظهارات دیگری نیز در تجلیل از این عیار از جانب »دشمنان« جمهوری اسالمی ایران میبزرگ« و یک »جنگ« تمام

 86سرکوبگری به عنوان یک »دستاورد« بزرگ و به منظور تقدیر از »آمادگی نیروهای اطالعاتی و امنیتی« مطرح شده بود.

 ، حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران، خطاب به نیروهای تحت امر خود گفته بود:1398آذر  ۴

کامل جهانی بود. این جنگ تمام شد. شما دقیق عمل کردید. اسالم   سناریوی  های ما آغاز شد،»جنگی که در این روزها در خیابان 

     87سرافزار و ایران عزتمند شد و دشمن از شکوه حضور شما ناامید شد. تیر خالص به او زده شد.« 

اقدام مؤثر ی رهبر در سپاه پاسداران در استان خراسان شمالی، از نیروهای امنیتی به دلیل ، حسین زحمتکش، نماینده1398آذر  7

 برای »مدیریت کردن اوضاع« و برقرار کردن »امنیت و آرامش در کشور« تجلیل کرده و گفته بود:

ی مردم و متولیان بساط فتنه را جمع کرد... به فضل الهی، توان مدیریتی  »با وجود تالش دشمنان و بدخواهان، حضور در صحنه 

 88توانستند اوضاع را مدیریت کرده و کشور را به امنیت و آرامش برسانند.« امنیتی کشور ما خیلی باال بود و متولیان امر  

 

روحانی: ملت اجازه نداد آب به ؛ خبرگزاری جمهوری اسالمی، »1398آذر  6ی بسیج، ، رهبر کشور، در مالقات با بسیجیان، در هفتهایسخنان علی خامنه اه کنید بهنگ  8۴

 . 1398آبان  29«، شمن ریخته شودآسیاب د
 . 1398آبان  3۰«، نبود که یمردم بود، یتیامن یکارها  روز چند نیا یکارها نیهم م؛یزد عقب را دشمن یتیامن و یاسیس و ینظام جنگ یعرصه در مامیزان، » خبرگزاری 85
تشاشات اخیر پلیس: پایان دادن به اغ؛ خبرگزاری تسنیم، »1398آذر  8«، ی دشمنان نظام بود شده ریزیی برنامهاغتشاشات اخیر فتنه»اسالمی، خبرگزاری جمهوری 86

شده را به میدان فرستاد / معاون نیروی زمینی سپاه: دشمن در اغتشاشات اخیر نیروهای تربیت؛ خبرگزاری تسنیم، »1398آذر  ۴«، های بسیجیان استای از رشادت نمونه

آذر  ۴«، بررسی اغتشاشات اخیر با حضور مسئوالن اطالعاتی و انتظامی در کمسیون امنیت مجلس؛ خبرگزاری تسنیم، »1398آذر  ۴«، ردم رحم نکردنداشرار حتی به زندگی م

 .1398آذر  16 ی آبان ماه فاز دوم هم دارد؟«،آیا فتنهسیاست روز، »؛ 1398
 .1398آذر  ۴«، سال گذشته بود ۴۰در  های دشمنی اخیر حاصل شکستسردار سالمی: فتنه»خبرگزاری جمهوری اسالمی،  87
 .1398آذر  7«، های اخیر براندازی نظام و انقالب بودهدف دشمنان از آشوبخبرگزاری رسمی حوزه، » 88

https://english.khamenei.ir/news/7198/
https://english.khamenei.ir/news/7198/
https://english.khamenei.ir/news/7198/
https://www.irna.ir/news/83562497/
https://www.irna.ir/news/83562497/
https://www.irna.ir/news/83562497/
https://www.irna.ir/news/83562497/
https://www.mizanonline.com/fa/news/569681/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/04/2146532/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/04/2146532/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/04/2146532/
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ی رهبر و امام جمعه بیرجند، در استان خراسان جنوبی، اعالم کرده ، محمدحسین مختاری، نماینده1398آذر  22به همین منوال، 

 بود:

  ۴8  از   بعد  سرعت   به   و   اما ملت ما هوشیار بوده و پس از اتفاقات آبان ماه سال جاری   کند،   عصبی   را   مردم   عموم   تا  »دشمن قصد دارد 

کنیم که با پشتوانه مردم و والیت، این قائله را  از نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی تشکر می  .. . کردند  خاموش  را  فتنه  این ساعت 

 89ساعته خاموش شد.«   ۴8ی به این بزرگی  مدیریت کردند و فتنه 

جرایمی از قبیل شکنجه و ناپدیدسازی قهری و   مشارکت در  به اتهام آمریت یا ارتکاب یا  حتی یک نفر از نیروهای اطالعاتی و امنیتی

و متعاقب آن   1398آبان ماه    در جریان اعتراضات شدهعلیه انبوه مردان، زنان، و کودکان  بازداشت  دیگر موارد نقض شدید حقوق بشر

 .است قرار نگرفته تعقیب مورد تحقیق و 

شدگان در رابطه با اعتراضات آبان ماه کند که قضاتی که ریاست محاکمات متهمالملل به عالوه از این بابت ابراز نگرانی میعفو بین

ادعای وقوع شکنجه و سایر موارد  را بر عهده دارند، با توجه به امتناع مستمرشان از صدور دستور تحقیق و تفحص در مورد 1398

دادرسی اعتنایی به موارد جدی نقص موازین و همچنین صدور احکام بر اساس »اعترافات« اجباری و بی ،جدی نقض حقوق بشر

 از مجازات دارند. آمران و عامالن جرایم مصونیتروال تحکیم در  عادالنه، همدستی و مشارکت آشکاری

 

  

 

 .1398آذر  22«، ی اقتدار نظام و مردم، نشانه98ی آبان خاموشی فتنهباشگاه خبرنگاران جوان، » 89

https://www.yjc.ir/fa/news/7170817
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 المللی موازین بینقوانین و . 8
 

حقوق اقتصادی،  المللیبین میثاق حقوق مدنی و سیاسی،  المللیبین میثاق  المللی متعددی، از جملهایران رسماً به معاهدات بین

ی آزادی حقوق کودک ملحق شده است که اعمال شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سلب خودسرانه  ونیکنوانساجتماعی و فرهنگی و 

 کنند.آمیز حمایت میی عادالنه، آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمتشخصی را ممنوع کرده و از حق برخورداری از محاکمه

موازین المللی حقوق بشر خودداری کرده است، معاهداتی که با این حال، ایران از الحاق رسمی به برخی دیگر از معاهدات مهم و بین

ها و همچنین و ممنوعیت شکنجه و سایر بدرفتاری  حق آزادی  حق حیات،  )مانند  اصول اساسی حقوق بشرو    را تصریح  محاکمه عادالنه

، غیرانسانی یا رحمانهبیهای شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات »کنوانسیون منع  هاکنند. از جمله آنمقرر میناپدیدسازی قهری( را 

میثاق  مربوط به روتکل دوم اختیاری« و »پ قهری سازیناپدید تمامی اشخاص در برابر از حفاظتالمللی بین  نوانسیون»ک «،ترذیلی

 « است. لغو مجازات اعدامحقوق مدنی و سیاسی با هدف  بین المللی

 

 آمیزآزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت 8.1

حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. کشورها باید رعایت حق آزادی بیان،   المللیبین  میثاق  19حق آزادی عقیده و بیان در ماده  

ها، به شکل شفاهی یا مکتوب یا مرزها و محدودهاز جمله حق درخواست، دریافت و انتقال هر نوعی از اطالعات و افکار، فارغ از 

های سیاسی، شده، در قالب هنر یا هر رسانه دیگری به انتخاب خود اشخاص، را ضمانت کنند. این حق همچنین شامل بحث چاپ

یده و آزادی آزادی عق 9۰شود.نگاری، تولیدات فرهنگی و مضامین حقوق بشری میاظهار نظر در مورد مسائل حوزه عمومی، روزنامه

آزادی بیان شرط  91شوند.محسوب می جوامع حیاتی برای تمامبرای تحقق کامل رشد شخصیت افراد بوده و  ضروریبیان دو شرط 

آزادی   92پذیری است، اصولی که برای ترویج و حمایت از حقوق بشر اهمیت اساسی دارند.الزم برای تحقق اصول شفافیت و مسئولیت 

توانند به محدود ها تنها در صورتی میو دولت کندرا فراهم میکامل از طیف وسیعی از سایر حقوق انسانی  یمندبهرهزمینه بیان 

و اخالقیات،  عمومی کردن آن اقدام کنند که برای رعایت حقوق دیگران، یا برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی، یا سالمت

 

 .11: آزادی عقیده و آزادی بیان(، بند 19ی )ماده  3۴ی ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره . کمیته 9۰
 .2: آزادی عقیده و آزادی بیان(، بند 19ی )ماده  3۴ی کلی، شماره  ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر. کمیته 91
 .3: آزادی عقیده و آزادی بیان(، بند 19ی )ماده  3۴ی ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره . کمیته 92
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تناسب پیروی ضرورت و  گیرانهمعیارهای سخت از باشده باید های وضعودیتاما در این صورت نیز محد 93ضرورت داشته باشد،

 9۴.کنند

 المللیبین میثاق  22و  21های ی جهانی حقوق بشر و مادهاعالمیه 2۰آمیز در ماده حقوق مربوط به آزادی تشکل و تجمع مسالمت 

هایی که قانون تجویز حقوق وضع شود، مگر محدودیتهیچ محدودیتی نباید برای این تصریح شده است.  حقوق مدنی و سیاسی

کند و برای حفظ امنیت ملی، یا سالمت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سالمت یا اخالقیات عمومی، یا حفاظت از حقوق و می

  95های دیگران ضرورت دارند.آزادی 

افراد محقند تا خود را به »آمیز تجمعات مسالمت حقوق بشر سازمان ملل اعالم تصریح کرده است که بر اساس حق آزادی یکمیته 

دهی به جوامع خود مشارکت کنند.« اعمال هرگونه محدودیت در استفاده از این حق غیرمجاز شکل جمعی بیان کنند و در شکل

گرایی سیاسی و حقوق قانون، کثرت  ایی مبتنی بر دموکراسی، حاکمیتو در متن جامعه  است، مگر در مواردی که در قانون مقرر شده

های بشر در راستای حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از بهداشت یا اخالق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادی 

های گسترده بر حق تجمعات دیگران ضروری و متناسب باشد. کشورهای عضو مجاز نیستند که برای توجیه اعمال محدودیت

ی حقوق بشر امنیت ملی« شوند. بنا به اظهارات کمیته »نظم عمومی« و »آمیز متوسل به تعاریفی مبهم و موسع از مفاهیم تمسالم

به کار گرفته شود که اعمال چنین   برای اعمال محدودیت  دلیلیتواند به عنوان  منافع امنیت ملی« تنها در صورتی می»»سازمان ملل،  

لت در حفاظت از موجودیت کشور، تمامیت ارضی آن یا استقالل سیاسی در برابر یک تهدید معتبر هایی برای ظرفیت دومحدودیت

افزاید: یابد و میسازد که این شرایط صرفا در مواردی استثنایی تحقق میاین کمیته خاطرنشان می    یا استفاده از زور ضروری باشد.«

تواند برای توجیه ودن امنیت ملی سرکوب حقوق بشر است، این موضوع نمیهایی که دلیل رو به زوال بعالوه بر این، در وضعیت»

 « .آمیز استفاده شودهای بیشتر، از جمله در رابطه با حق برگزاری تجمعات مسالمتاعمال محدودیت

 

نندگان یا به خودی خود به دیگران، برگزارککنندگان نباید بهتوسط برخی از شرکت به صورت موردی زیآمخشونت  الماع ارتکاب 

 .تمام تجمع نسبت داده شود

آمیز به ی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین تذکر داده است که الزام به احترام به و حفاظت از حق تجمعات مسالمت کمیته 

تالل ایجاد آمیز اتصال به اینترنت را قطع کرده یا در آن اخاین معنی است که کشورهای عضو نباید در ارتباط با تجمعات مسالمت

های ناروا ایجاد محدودیت گرهای خدمات اینترنتی منجر بهدهندگان و واسطه های ارائه کنند و باید اطمینان حاصل کنند که فعالیت

انتشار اطالعات   هایشود. هرگونه اعمال محدودیت در عملکرد سیستم ها نمیکنندگان در آن حریم خصوصی شرکت  برای تجمعات یا

 بر آزادی بیان پیروی کند. باید از استانداردها و موازین حاکم بر اعمال محدودیت

 

 .19(3ی )المللی حقوق مدنی و سیاسی«، ماده ی بین. »معاهده  93
 .22: آزادی عقیده و آزادی بیان(، بند 19ی )ماده  3۴ی تفسیر کلی، شماره ی حقوق بشر سازمان ملل، . کمیته 9۴
 .22ی و ماده  21ی المللی حقوق مدنی و سیاسی«، ماده بین یثاق»م 95
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و این به معنی آن است که باید ضمانت کنند  96اند که برخورداری و حراست از این حقوق را تضمین کنند،ها موظف و مکلفدولت

تواند مانع از برخورداری آمیز مینقض حق تشکل و تجمع مسالمت  97شوند.همگان بدون هر تبعیضی از این حقوق برخوردار می

و  اشخاص از سایر حقوق انسانی، از جمله حق حریم خصوصی و حق آزادی عقیده و بیان و همچنین حقوق اقتصادی و اجتماعی

 فرهنگی شود.

 زداشت خودسرانهبا 8.2

کند. ماده المللی حقوق بشر سلب خودسرانه آزادی شخصی، از جمله از طریق دستگیری، بازداشت، یا حبس را ممنوع میقوانین بین 

کس نباید در معرض دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار  کند که »هیچحقوق مدنی و سیاسی مقرر می المللیبین میثاق  9(1)

 گیریلل« تصریح کرده است که دستگیری یا بازداشت به عنوان مجازات اشخاص به دلیل بهرهگیرد.« »کمیته حقوق بشر سازمان م

آمیز ( و تجمع مسالمت19ی  حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق آزادی بیان )ماده  المللیبین  میثاق شده در  از حقوق تضمین  به حق

این کمیته همچنین مقرر کرده است که ناپدیدسازی قهری شکل  98رود.(، اقدام خودسرانه به شمار می22 ( و تشکل )ماده21)ماده 

علناً  و حبس کردن اشخاص بر مبنای محاکمه 99رود،حاد بازداشت خودسرانه بوده و تهدید شدیدی علیه جان اشخاص به شمار می

 1۰۰شود.ناعادالنه نیز اقدام خودسرانه محسوب می

»شورای حقوق بشر سازمان توسط بازداشت خودسرانه«، یک تشکیالت تخصصی که  به همین نحو، »کارگروه سازمان ملل در زمینه

سلب خودسرانه آزادی شخصی تشکیل شده، موارد متعددی را معرفی کرده است که بر اساس قوانین  دربارهملل« برای تحقیق 

روند. دو مورد از آن موارد به این شرح است: هنگامی که سلب آزادی شخصی المللی حقوق بشر، بازداشت خودسرانه به شمار میبین

ی هایی که در قالب اصول کلیدی اعالمیهشده باشد، حقوق یا آزادیهای خود انجام گیری اشخاص از حقوق یا آزادی به دلیل بهره

آمیز ضمانت شده و از جمله شامل آزادی بیان و تشکل و تجمع مسالمت  حقوق مدنی و سیاسی  المللیبین  و میثاق  جهانی حقوق بشر

ی عادالنه چنان ورداری از محاکمهالمللی در خصوص حق برخ اعتنایی کامل یا نسبی به هنجارهای بینشود؛ و هنگامی که بیمی

 شدید بوده باشد که سلب آزادی شخصی عمالً اقدامی خودسرانه محسوب شود.

المللی مجاز نیستند که با استناد به های عضو معاهدات بینکشور است.  عرفی  الملل  بین  حقوق   قواعدممنوعیت بازداشت خودسرانه از  

های اضطراری، و باید در همه حال، از جمله در زمان جنگ یا سایر وضعیت  نندنقض کرا    عرفیالملل  بین  حقوق   این قاعده  شرط  حق

 

 .66، بند /27/17A/HRC، 2۰11می  16ی ترویج و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان«، حقوق بشر سازمان ملل، »گزارش گزارشگر ویژه درباره شورای  96
 .2(1ی )المللی حقوق مدنی و سیاسی«، ماده بین یثاق»م 97
 .17، بند /35UN Doc. CCPR/C/GC)آزادی و امنیت شخص(،  9ی ، ماده 35ی ر کلی، شماره یی حقوق بشر سازمان ملل، تفسکمیته 98
 .58، بند /36UN Doc. CCPR/C/GC)حق حیات(،  6 ی، ماده 36ی ر کلی، شماره یی حقوق بشر سازمان ملل، تفسکمیته  99
 .17، بند /35UN Doc. CCPR/C/GC)آزادی و امنیت شخص(،  9ی ، ماده 35ی ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره کمیته 1۰۰
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 از جمله قواعد آمره»کارگروه سازمان ملل در زمینه بازداشت خودسرانه« تصریح کرده است که این ممنوعیت از    نمایند.رعایت  را    آن 

  1۰1رود.الملل به شمار میبین حقوق در 

به چالش   طرفمستقل و بی  دادگاه  یک  ز آزادی شخصی محروم شده حق دارد قانونی بودن بازداشت خود را دربه عالوه، هرکسی که ا

بکشد. این حق حافظ  حقوق افراد برای برخورداری از آزادی و امنیت شخصی بوده، و از شخص در برابر نقض حقوق بشر، از جمله 

کند. تمام افرادی که به هر دلیل و هر نحوی از قهری، محافظت می شدگیدیدها، بازداشت خودسرانه، و ناپ شکنجه و سایر بدرفتاری

شدگان یا نمایندگان آنان بوده و حقی اند از این حق برخوردارند. این حق در اختیار بازداشت شان محروم شدهانحا از آزادی شخصی 

نشده بازداشت شده باشد، به وسیله این حق یا اذعانها و مسئوالن اعطا کنند. هنگامی که یک فرد به شکل مخفیانه نیست که مقام

های مسئول بازداشت او شد، و اساساً از او در برابر داری و سالمت او و همچنین شناسایی مقامشود خواهان افشای محل نگهمی

 ها حفاظت کرد.شکنجه و سایر بدرفتاری

برند باید از این امکان برخوردار باشند که هم قانونی رادی به سر میافرادی که در حبس بدون ارتباط با دنیای بیرون یا در حبس انف

مستقل و  دادگاهیک شان در وضعیت قطع ارتباط با دنیای بیرون یا در سلول انفرادی را در بودن بازداشت خود و هم حبس شدن

به ی قهری و بدون حق شدگناپدیدعیت و در وض به چالش بکشند. نگه داشتن افراد در حبس بدون ارتباط با دنیای بیرون طرفبی

شان، نه فقط ناقض حق آنان برای برخورداری از آزادی شخصی بوده بلکه ناقض حقوق دیگرشان، قانونی بودن بازداشت  چالش کشیدن

زمان بازداشت باید همواره، حتی در قانونی بودن  چالش کشیدن به است. حق از جمله حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون

 وضعیت اضطراری، رعایت شود.

کند که تمام کسانی المللی حقوق بشر را جبران کنند. این اصل مقرر میاند خسارات ناشی از نقض قوانین بین کشورها موظف و مکلف

، شامل مناسب تسهیالت جبرانیدرنگ و بدون قیدوشراط آزاد شده و از اند باید بیشان محروم شدهکه خودسرانه از آزادی شخصی

 تکرار برخوردار شوند.   و ضمانت عدم ، اعاده حیثیت، تأمین رضایتاعاده به وضع سابق، غرامت

 

 ناپدیدسازی قهری 8.3

المللی، ناپدیدسازی قهری جرمی است که در صورت دستگیری یا بازداشت یا ربوده شدن یک شخص به در چارچوب قوانین بین 

 دهد چنانچه که آمران و عامالن متعاقباًرخ می  کنند،یا افرادی که با مجوز یا حمایت یا رضایت آنان عمل می  حکومتدست مأموران  

را  فرد بدین ترتیب د وارنمخفی نگه درا داری فرد ناپدیدشده یا سرنوشت یا محل نگه کردهاری از اذعان به این سلب آزادی خودد

 

جریان تصویب قانونی معاهده یا ملحق شدن به آن یا ، »مسائل مربوط به مالحظات مقرر در 8ی ، تبصره 2۴ی ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره کمیته  1۰1

ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر ؛ کمیته8، بند UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6معاهده«،  ۴1ی های اختیاری، یا در رابطه با مصوبات در چارچوب ماده وتکلپر

ی ؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل، »گزارش کارگروه در زمینه11، بند UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11«، ۴ی های اضطراری )ماده ، »وضعیت29ی کلی، شماره 

 .37-75، بندهای UN Doc. A/HRC/22/44، 9ی بازداشت خودسرانه«، توضیح شماره 



1۰1 

 

رود، چون طیف وسیعی از موارد نقض حقوق شکنی  مرکب به شمار میناپدیدسازی قهری قانون  1۰2د.قرار دهنحمایت قانون  خارج از  

گیرد، از جمله حق حیات )به این دلیل که شخص ممکن است کشته شده باشد یا سرنوشت او نامعلوم باشد(، حق بشر را در بر می

داشت خودسرانه، حق برخورداری از شخصیت حقوقی، حق ها، حق برکنار بودن از بازمصون ماندن از شکنجه یا سایر بدرفتاری

 برخورداری از محاکمه عادالنه و سایر حقوق.

شدگان برای ارتباط با اند حق دارند که با دنیای بیرون در ارتباط باشند. حق بازداشت شان محروم شدهافرادی که از آزادی شخصی 

ها جلوگیری از نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه یا سایر بدرفتاری برایاسی های اسشان از محافظدنیای بیرون و مالقات با بستگان

 ی قهری است. »کمیته حقوق بشر سازمان ملل« تأکید کرده است که کشورها باید ضمانت کنند که حق افراد بازداشت شدگو ناپدید

  1۰3 .تصریح و تثبیت شده استشان شده و منتظر محاکمه برای دسترسی به اعضای خانواده، وکیل و پزشک در قوانین

هر فردی که دستگیر، بازداشت، یا زندانی شده حق دارد در حبس بودن خود و محل حبس خود را به افرادی در دنیای بیرون اطالع 

دیگر، حق رسانی کنند. همچنین، در صورت منتقل شدن به یک بازداشتگاه های مسئول بخواهد در این باره اطالعدهد، یا از مقام

های مسئول ی حقوق بشر سازمان ملل« تصریح کرده است که قصور عامدانه مقامجایی مطلع کند. »کمیتهدارد دیگران را از این جابه 

  1۰۴کند.های قانونی محروم میدر فاش کردن سرنوشت دستگیرشدگان به مدت طوالنی عماًل آنان را از حمایت

داری  های مسئول از اذعان به بازداشت شخص خودداری کرده یا سرنوشت یا محل نگهه مقامدر مورد ناپدیدسازی قهری )هنگامی ک

دارند(، »کمیته حقوق بشر سازمان ملل« به این نتیجه رسیده است که چنین اقدامی ناقض چندین حق، از جمله  پنهان نگه می را او

جدی و مستمر قرار  یخطر ضو جان شخص را در معرحق آزادی شخصی و حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون بوده 

 1۰5دهد.می

 

 .2ی المللی حفاظت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری«، ماده بین کنوانسیون»  1۰2
 .UN Doc؛ سوئد، 1۴، بند /2UN Doc. CCPR/C/CAF/COحقوق بشر سازمان ملل، »مالحظات پایانی: جمهوری آفریقای مرکزی«،  یکمیته  1۰3

CCPR/C/SWE/CO/6 13، بند. 

شکایت  ازمان ملل،ی حقوق بشر س؛ کمیته7.8-7.9، بندهای /D/90UN Doc. CCPR/C/2004/1327، شکایت گریووا از الجزایر ی حقوق بشر سازمان ملل،کمیته  1۰۴

ی ، »کارگروه سازمان ملل در زمینه11ی ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره ؛ کمیته8.9، بند UN Doc. CCPR/C/103/D/1871/2008، جبرونی از الجزایر

 . ۴2، بند UN Doc. A/HRC/19/58/Rev.1ی حق به رسیمت شناخته شدن در برابر قانون، یا غیراختیاری« درباره  قهریناپدیدی 
 .58، بند /36UN Doc. CCPR/C/GC)حق حیات(،  6ی ، ماده 36 ر کلی، شماره یسازمان ملل، تفس حقوق بشر کمیته  1۰5



1۰2 

 

اگر   1۰6شود.داری شخص روشن نشده باشد، ناپدیدسازی قهری یک جرم جاری و مستمر محسوب میمادام که سرنوشت یا محل نگه

ارتکاب به حساب  داری قربانی یا جنازه او شناسایی نشده باشد، جرم ناپدیدسازی قهری همچنان در حال سرنوشت یا محل نگه 

 1۰7آید.می

ی رم مقرر کرده، اگر ناپدیدسازی قهری به عنوان بخشی از حمالت گسترده یا اساسنامه 7(1در برخی شرایط، چنان که ماده )

  1۰8رود.یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی انجام شود معادل ارتکاب »جنایت علیه بشریت« به شمار میسازمان

ی منحصر به اشخاص ناپدیدشده نیستند، بلکه »هرکسی که مستقیماً بر اثر ناپدیدسازی قهری آسیب دیده ناپدیدسازی قهر قربانیان

قربانی داری محل نگهدرد و رنجی که مقامات با پنهان کردن سرنوشت و شود. عالوه بر این، قربانی این جرم محسوب می  باشد«

با اعضای  رحمانه و غیرانسانیشکنجه یا رفتار بی، به نوبه خود، نوعی کنندمیی وی تحمیل ناپدیدسازی قهری به اعضای خانواده

 رود.به شمار می قربانیخانواده 

 رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلیبی یهاشکنجه و سایر رفتار 8.4

الملل بین  ی حقوق به عنوان یکی از قوانین عرف  )بدرفتاری(  رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلیی بیممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها

 کند.نیز آن را ممنوع می المللی حقوق مدنی و سیاسیبین میثاق  7ی و ماده 1۰9به رسمیت شناخته شده،

 

ی »معاهده . ماده سهشناسدالمللی برای حفاظت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری« مستمر بودن این جرم را به رسمیت میبین کنوانسیون» 8.1ماده )ب(  1۰6

داری قربانی مشخص نشده باشد، جاری یا  کند که تخلف ناپدیدسازی قهری »مادام که سرنوشت یا محل نگهی آمریکا در زمینه ناپدیدسازی قهری اشخاص« مقرر میقاره 

ی ناپدیدسازی قهری به عنوان جرم یراختیاری، »تفسیر کلی درباره یا غ قهریی ناپدیدی شود.« همچنین، نگاه کنید به: کارگروه سازمان ملل در زمینهمستمر شمرده می

دادگاه حقوق ؛ 56بند  شکایت تیکونا استرادا از بولیوی، دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا،؛ 155بند  شکایت والسکز رودریگز از هندوراس، جاری«؛ دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا،

، بند CED/C/URY/CO/1های قهری، »مالحظات پایانی در مورد اوروگوئه«، ؛ کمیته ناپدیدسازی 95بند  اش گوآتماال،خانواده  شکایت گارسیا و اعضای بشر قاره آمریکا،

ادور«، مبارزه با شکنجه، »مالحظات پایانی در مورد السالو ؛ کمیته29، بند CED/C/PRY/CO/1های قهری، »مالحظات پایانی در مورد پاراگوئه«، کمیته ناپدیدسازی ؛ 1۴

CAT/C/SLV/CO/2 1۴، بند. 
ها در نظر شکنیای از قانونگیری مجموعه. دادگاه قاره آمریکا نظر داده است که، در بررسی موارد ناپدیدسازی قهری، سلب آزادی شخصی را دقیقاً باید به معنی شکل 1۰7

شکایت  یابد. نگاه کنید به: دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا،دیدسازی قهری شده استمرار میشود قربانی ناپداری فردی که گفته میگرفت که تا روشن شدن سرنوشت و محل نگه

 .112بند  شکایت هلیودورو پورتوگال از پاناما، ی آمریکا،دادگاه حقوق بشر قاره ؛ 56بند  ،تیکونا استرادا از بولیوی
هردو اذعان دارند که  ی ناپدیدسازی قهری اشخاص«ی آمریکا در زمینه»معاهده قاره  واشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری«  المللی برای حفاظت از تمامیبین کنوانسیون» 1۰8

ی از یک ها اگر بخشی آمریکا« تأکید کرده است که ناپدیدسازی توانند موجد جنایت علیه بشریت به شمار روند. همچنین، »دادگاه حقوق بشر قاره های قهری میناپدیدسازی 

بشر قاره ای باشند که دولت به کار برده یا به آن مجال داده، به معنی ارتکاب »جنایت علیه بشریت« اند. برای مثال، نگاه کنید به: دادگاه حقوق یافتهسازمان اقدام یا روال 

. همچنین نگاه کنید به: »کارگروه سازمان ملل در 91، بند تیو توخین از گوآتماال شکایت آمریکا، دادگاه حقوق بشر قاره ؛ 82بند  شکایت گوئیبرو و دیگران از پاراگوئه، آمریکا،

  .«تفسیر کلی درباره ناپدیدسازی قهری به عنوان جنایت علیه بشریت»یا غیراختیاری،  قهریزمینه ناپدیدی 
؛ 99، بند 2۰12ی ژوئیه 2۰کیفری یا استرداد )شکایت بلژیک از سنگال(«، حکم المللی دادگستری: »مسائل مربوط به الزام تعقیب دیوان بینبرای مثال، نگاه کنید به:   1۰9

اجالس عمومی سازمان  66/ 15۰ی نامه؛ قطع87، بند 2۰1۰نوامبر  3۰مربوط به احمدو سادیو دیالو )شکایت جمهوری گینه از جمهوری دموکراتیک کنگو(«، حکم  پرونده 

  .137-1۴6(، بندهای 1998، حکم محاکمه )ICTY (IT-95-17/1)فوروندزیجا،  ملل، بند مقدماتی سوم؛ دادستان در برابر



1۰3 

 

شکنجه به معنی هرگونه عملی است که به آن وسیله درد یا رنج، چه جسمی و چه روانی، به صورت عامدانه و بنا به اهدافی از این 

خود فرد ارتکاب آن متهم شده، یا مرعوب کردن    به  ل بر یک نفر تحمیل شود: مجازات کردن او به دلیل عملی که مرتکب شده یاقبی

  11۰گذاری باشد.شخص دیگری، یا به هر دلیلی که مبتنی بر هر شکلی از تبعیض یا

الملل با اجرای مجازات اعدام در تمامی موارد مخالف است و آن را به معنی نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا عفو بین

 داند.، غیرانسانی یا ترذیلی میرحمانهبیهای مجازات 

شان محروم دی شخصیکند که با تمام اشخاصی که از آزاالمللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین اعالم میبین میثاق  1۰ی ماده

تواند معادل رفتار یا مجازات « رفتار شود. قصور در انجام این کار میشانیانسانکرامت انسانی و با رعایت  به شکلاند باید »شده

 ، غیرانسانی یا ترذیلی باشد.رحمانهبی

روز   15عنی حبس انفرادی به مدت بیش از ، که به ممدت المللی، تمام انواع حبس انفرادی طوالنیدر چارچوب قوانین و موازین بین 

المللی، »مقررات  روند. همچنین، در موازین بین غیرانسانی یا ترذیلی به شمار می ،رحمانهبیمتوالی بوده، معادل رفتار یا مجازات 

یا حبس انفرادی روند که آی حبس انفرادی« و »شرایط حبس« دو عامل اصلی در تعیین این نکته به شمار میها در زمینهزندان

ها یا کند که »تحت هیچ شرایطی، محدودیت»قوانین نلسون ماندال« مقرر می 111ها بوده است یا نه.معادل شکنجه یا سایر بدرفتاری

ه، غیرانسانی یا ترذیلی باشند«، و بر ممنوعیت حبس رحمانبیهای اقدامات تنبیهی نباید معادل شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات

 112گذارد.مدت نیز صحه میادی نامحدود و حبس انفرادی طوالنیانفر

های بدنی، از جمله شالق، مطلقًا ممنوع است و نوعی از شکنجه یا سایر مجازات  هایمجازاتالمللی حقوق بشر،  در چارچوب قوانین بین

 توان به عنوان یک اقدام انضباطی و تأدیبی به کار برد.بدنی را نمی مجازاترود. ه، غیرانسانی یا ترذیلی به شمار میرحمانبی

 المللی حقوق بشر، تجاوز جنسی از جانب مأموران در تمام موارد به معنی اعمال شکنجه است. در چارچوب قوانین بین 

گیرند. شوند به ویژه در خطر تجاوز و خشونت جنسی قرار می ساالن حبس میکنار بزرگها در کودکان و نوجوانانی که در بازداشتگاه

المللی را رعایت جنسی، باید اقدامات حفاظتی بین تعرض و آزارشده در مقابل بنابراین، برای حفاظت از کودکان و نوجوانان محبوس 

 داری کرد. ساالن نگهکرده و آنان را در محیطی جدا از بزرگ

 

 UN، 1975دسامبر  9«، های ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلینامه محفاظت از تمامی اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات قطع»مجمع عمومی سازمان ملل،  11۰

3452/30A/RES/Doc.  1(1ی )، ماده.   
های ظالمانه، )ممنوعیت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات  7، ماده /annex VI.A40/47UN Doc. A ,، 2۰کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره  111

  .1992مارس  1۰غیرانسانی یا ترذیلی(، 
 .۴3 »مقررات حداقلی سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان )قوانین نلسون ماندال(«، اصل 112

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspx


1۰۴ 

 

اعمال فشار اخذ شده باشد نباید به عنوان شواهد و مدارک در  اجبار و هایاراتی که بر اثر شکنجه، بدرفتاری، یا سایر شیوهاظه

  شود. رائه میشکنجه ا های کیفری مورد استناد قرار گیرد، مگر در مواردی که به عنوان اسنادی علیه متهمان به ارتکاب دادرسی

ن مالزم حقوق متهمان است: این حق و همچنیاست. ها ناپذیری از ممنوعیت شکنجه و سایر بدرفتاریقوانین بازدارنده جزء تفکیک

و این حق که ساکت بمانند. رعایت این حقوق ایجاب  به زور وادار به شهادت دادن علیه خود یا اعتراف به مجرمیت خود نشوندکه 

این  113شود. ها یا اعمال زور و فشار انجامشده بر اثر شکنجه یا سایر بدرفتاریذ کند که دادرسی پرونده بدون اتکا به شواهد اخمی

ها یک حق ماند چون ممنوعیت شکنجه و سایر بدرفتاریهای وضعیت اضطراری، برقرار میقوانین در همه حال و از جمله در دوره

 الملل است.   بین ی حقوق ناشدنی در چارچوب قوانین حقوق بشری و از قوانین عرفسلب

ها باید های مؤثر و قابل دسترس پرداخت شود. به ویژه، دولتاند باید غرامتها قرار گرفتهبه افرادی که مورد شکنجه و سایر بدرفتاری

های به غرامت  دیدگانآسیبطرفانه و مستقل و کامل مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و  اتهامات مطرح در این باره را فوراً به شکل بی

های عادالنه محاکمه شوند. ها در دادگاهسب و مکفی دسترسی پیدا کنند، و متهمان به ارتکاب شکنجه و سایر بدرفتاریمؤثر و منا

ها قرار گرفته، فارغ از آن که عامالن این اقدامات شناسایی و محاکمه شده باشند یا نشده شخصی که مورد شکنجه یا سایر بدرفتاری

، اعاده حیثیت، از جمله از طریق پرداخت غرامتباید شامل  این اقدامات. مند شودبهره برانیتسهیالت جاز باشند، حق دارد که 

تکرار باشد. پرداخت غرامت از طرف دولت باید و تضمین عدم  های درمانی و روانی و خدمات اجتماعی و حقوقی، جلب رضایتمراقبت

شده باید متناسب با حقوق تضییع تسهیالت جبرانیجبران شود؛ های قربانی به شکل مناسب و مکفی ای باشد که خسارتبه گونه 

 باشد.     دیدگانآسیب 

 های ناعادالنهمحاکمه 8.5

اعالمیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق به عنوان بخشی  11ی  حق برخورداری از محاکمه عادالنه در ماده

نیز  المللی حقوق مدنی و سیاسیبین میثاق  1۴ی و اصول آن در ماده آور استالزامتمام کشورها  برالملل بین ی حقوق از قوانین عرف

ناشدنی نیستند، »کمیته حقوق بشر سازمان ملل« شده است. اگرچه تمام حقوق مربوط به محاکمه عادالنه از حقوق سلب تشریح

های اجرایی برای برگزاری محاکمه عادالنه در همه حال، از جمله در دورههای تصریح کرده است که شمار چشمگیری از ضمانت

 11۴وضعیت اضطراری و درگیری مسلحانه، باید برقرار باشند.

ها را به منظور کسب اطمینان های قضایی باید آنهای حداقلی است که همه دستگاهحق برخورداری از محاکمه عادالنه موجد ضمانت

و رعایت حق برخورداری از روال دادرسی عادالنه تأمین کنند. این روال دادرسی شامل تمام مراحل تحقیق و  مداریاز رعایت قانون

 

؛ 165(، بند 2۰1۰آمریکا ) گارسیا و مونتیل فلورس از مکزیک، دادگاه قاره -شکایت کاربررا؛ 6۰، ۴1، 6، بندهای 32 حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره  کمیته113

 .26۴-267(، بندهای 2۰12(، دادگاه اروپا )8139/ ۰9؛ شکایت عثمان از بریتانیا )165-168(، بندهای 2۰1۰(، دیوان عالی اروپا )22978/ ۰5شکایت گافگن از آلمان )
ی حقوق بشر سازمان ؛ کمیته11، بند /UN Doc. CCPR/C ,(Add.1/Rev.21/11)وضعیت اضطراری(،  29ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره  یکمیته  11۴

 . 6، بند UN Doc. CCPR/C/GC/32ی عادالنه(، و حق برخوردار بودن از محاکمه ها)حق برابر بودن در دادگاه و محکمه 32ی ملل، تفسیر کلی، شماره 
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تفحص، دستگیری و بازداشت، و کل ضوابط حاکم بر دوره پیش از محاکمه، محاکمه، تجدید نظر، صدور حکم و اجرای مجازات 

برخورد   شود که برای ارزیابی نحوهمعه جهانی در خصوص معیارهایی منجر میالمللی محاکمه عادالنه به اجماع جاشود. موازین بینمی

 روند.به کار می –از جرایم بسیار سنگین تا جرایم بسیار سبک  –ها با مظنونان، متهمان، و مرتکبان جرایم دولت

. در مورد اعالم جرم کیفری علیه متهمان، ها به شکل برابر رفتار شودکند که با تمام اشخاص در دادگاهحق محاکمه عادالنه ضمانت می

 طرفی که به موجب قانون تشکیل شده به شکل عادالنه و علنی مورد محاکمه، مستقل، و بیصالحاین افراد حق دارند در محکمه 

صی که به های کیفری باید به شکل علنی منتشر شود، مگر در موارد مشخحضوری قرار گیرند. رأی و حکم دادگاه در مورد پرونده

  115شود.کودکان و اختالفات زناشویی مربوط می

هرکسی که به جرم کیفری متهم شده حق دارد در شمول »اصل برائت« قرار گیرد، تا وقتی که بنا به قانون مجرم شناخته شود و 

 به او اطالع داده شود؛ بدون های حداقلی برخوردار باشد، از جمله: ماهیت و دلیل ایراد اتهام فوراًهرکسی حق دارد از برخی ضمانت

تأخیر ناموجه مورد محاکمه قرار گیرد؛ وادار به شهادت دادن علیه خود یا اعتراف کردن به مجرمیت خود نشود؛ حضوراً محاکمه شود  

باالتر اش از خود دفاع کند؛ و حق داشته باشد که محکومیت و حکم صادرشده برای او در دادگاه منتخبوکیل و شخصاً یا از طریق 

 مورد تجدید نظر قرار گیرد.

اش بهره هرکسی که از آزادی شخصی خود محروم شده یا با اتهام کیفری محتملی مواجه شده حق دارد از همیاری وکیل منتخب

ت شده اش به حفاظت از حقوق او بپردازد و او را در دفاعیات خود یاری کند. اگر شخصی که دستگیر، متهم، یا بازداشبگیرد، تا وکیل

کند، وکیلی برای او منصوب شود. اگر این ایجاب می عادالنه منتخب خود را نداشته باشد، حق دارد که هرگاه روال دادرسی وکیل

شدگان باید از بدو بازداشت 116شخص توان پرداخت هزینه را نداشته باشد، باید به طور رایگان مشاور حقوقی برای او منصوب کرد.

 117ی بازجویی به وکیل دسترسی داشته باشند.دستگیری و در طول مرحله 

افراد باید از مهلت و امکانات کافی برای ارتباط با وکیل خود، به شکل خصوصی و محرمانه، برخوردار باشند؛ این وجه بسیار مهمی از 

کند که هردو طرف از به یک شیوه برخورد شود و تضمین میمتهم و  دستانیداکند با اصل »برابری دو طرف« است که ایجاب می

این حق در تمام مراحل دادرسی، شامل دوره پیش از محاکمه،  118فرصت برابر برای آماده کردن و ارائه ادله خود برخوردار باشند.

شده اجازه داشته باشد با وکیل   بود که فرد بازداشتماند. این حق در صورتی مؤثر خواهد  محاکمه، و دوره تجدید نظر برقرار می  دوره

 

 .1۴(1ی )المللی حقوق مدنی و سیاسی«، ماده بین یثاق»م 115
 .UN Docی عادالنه«، ها و حق برخوردار بودن از محاکمه، »حق برابر بودن در دادگاه و محکمه1۴ی ، ماده 32ی ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره کمیته 116

CCPR/C/GC/32 1۰، بند. 
، بند /4UN Doc. CCPR/C/NLD/CO؛ هلند، 27، بند /Add.79UN Doc. CCPR/C/75سازمان ملل، »مالحظات پایانی«: گرجستان،  ی حقوق بشرکمیته 117

11. 
 .UN Docی عادالنه«، ها و حق برخوردار بودن از محاکمهدادگاه و محکمه، »حق برابر بودن در 1۴ی ، ماده 32ی ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره کمیته 118

CCPR/C/GC/32 32، بند. 
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خود به شکل خصوصی و محرمانه  مالقات کند و وکیل او اجازه داشته باشد بدون محدودیت و فارغ از اعمال نفود و فشار یا مداخالت 

 شده را بر عهده بگیرد.  ی حقوقی بدهد و نمایندگی فرد بازداشتناموجه مشاوره

 یابیحق حقیقت 8.6

شان، و همچنین دیگر اعضای جامعه، حق دارند که از حقایق مربوط به موارد نقض حقوق بشر مطلع هایو خانواده دیدگانآسیب 

 119شوند.

 فاحشموارد نقض  انو جبران خسارت برای قربانی دادخواهیحق  دربارهاساسی  »اصول و رهنمودهای بنا به اصل بیست و چهارم از

»قربانیان و نمایندگان آنان باید از این )اصول اساسی(، المللی« المللی حقوق بشر و نقض جدی قوانین بشردوستانه بینقوانین بین

و همچنین اطالعات  ه به قربانی شدن آنان منجر شدهباشند ک شرایطیحق برخوردار شوند که به دنبال کسب اطالعات مربوط به 

المللی را موجب نه بینالمللی حقوق بشر و نقض جدی قوانین بشردوستامربوط به دالیل و شرایطی که موارد نقض شدید قوانین بین

  12۰«شوند.مطلع که از حقایق مربوط به این موارد نقض حقوق بشر  برخوردار شوندو همچنین از این حق  اندشده

کند که »حق کشف « اذعان میبین آمریکایی حقوق بشر »کمیسیون ردی و هم جنبه اجتماعی دارد.یابی هم جنبه فحق حقیقت 

کند؛ و این های دموکراتیک را تضمین میحقیقت یک حق جمعی است که دسترسی جامعه به اطالعات ضروری برای کارکرد نظام

حق  121« وعی در مورد آنان جبران خسارت شود.حق یک حق شخصی برای بستگان قربانیان نیز هست، تا به این وسیله به ن

ناشدنی است که استقالل خاص خود را دارد و  ناشدنی و فسخیابی، هم در سطح فردی و در سطح اجتماعی، یک حق سلبحقیقت 

 122نباید محدود شود.

 »مجموعه اصولشان عمل کنند، اصل پنجم از  یابی به وظایفها چگونه باید برای محقق کردن حق حقیقتدر خصوص این که دولت

ها باید به اقدامات مقتضی، از جمله اتخاذ تدابیر الزم کند که »برای تأمین حق  دانستن، دولتمقابله با مصونیت از مجازات« اذعان می

تواند دربرگیرنده تقل و مؤثر دستگاه قضایی، مبادرت ورزند. تدابیر الزم برای تضمین این حق همچنین میبرای تضمین عملکرد مس

ند. کشورهایی که شاهد ارتکاب جرایم شنیع در ابعاد گسترده یا هست باشد که مکمل نقش دستگاه قضایی قضاییفرایندهای غیر

های تحقیق برای یا سایر کمیسیون  یابهای حقیقت از بابت تشکیل کمیسیون  اند چه بسا بیش از کشورهای دیگریافته بودهسازمان

ای که امکان تعیین و تشخیص حقیقت مهیا شده و از نابودی شواهد شوند، به گونه  مندها بهرهشکنیکشف حقایق مربوط به آن قانون

 و مدارک جلوگیری به عمل آید.«  

 

 . .91/2006/4E/CN.UN Doc، 2۰۰6ی فوریه 8، یابیی حق حقیقتپژوهشی درباره دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل،  119
المللی ی حق دریافت غرامت و جبران خسارت برای اشخاصی که قربانی موارد نقض شدید قوانین بیناصول اساسی و رهنمودهایی درباره  مجمع عمومی سازمان ملل،  12۰

 .2۴اصل  ، .147/60A/RES/UN Doc، 2۰۰6مارس  21، اندالمللی شده ی بینحقوق بشر و نقض جدی قوانین بشردوستانه
 .22۴، بند 1999دسامبر  22، شکایت ایگناسیو االکوریا و دیگران )السالوادور(، 1۰.۴88ی ، پرونده 136/ 99ی ی آمریکا، گزارش شماره قاره  حقوق بشر کمیسیون 121
 .بندیوهشتم و جمعبند سی،  .91/2006/4E/CN.UN Doc، 2۰۰6ی فوریه 8، یابیی حق حقیقتپژوهشی درباره دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل،  122

https://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightToTheTruth.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightToTheTruth.aspx
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 خواهیحق عدالت 8.7

ای طرفانهکند که تحقیقات فوری، سرتاسری، مؤثر، مستقل و بیالمللی حقوق مدنی و سیاسی کشورها را ملزم میبینمیثاق بند دوم  

ادعاهای مربوط به نقض این حقوق به عمل آورده و عدالت را در مورد مسئوالن این جرایم، از جمله شکنجه و سایر رفتارهای  درباره

گذارد که تضمین المللی بر این نکته صحه میموازین بین  123ناپدیدسازی قهری به اجرا بگذارند.ه، غیرانسانی و ترذیلی و رحمانبی

 12۴مؤثر است.  تسهیالت جبرانیها برای فراهم آوردن های ضروری در شرح وظایف دولتاز مؤلفه  دیدگانآسیب خواهی حق عدالت

 دیدگانآسیب حقوق    125را فراهم کند.  دیدگانآسیب تحقیقات مؤثر در این زمینه باید موجبات جلب توجه مقتضی به حقوق و نیازهای  

 شود:شامل موارد زیر می

 ثبت شکایت و تشکیل پرونده •

 باخبر شدن از روند پیشرفت تحقیقات •

 مشخص کردن و بازپرسی از شاهدان  •

 روانی برخوردار شدن از حمایت حقوقی و •

 باخبر شدن از نتیجه تحقیقات  •

 محفوظ ماندن حریم خصوصی •

 محفوظ ماندن از تهدید و اذیت و آزار  •

 دریافت غرامت کامل •

 126و افکار عمومی قرار گیرد. دیدگانآسیبهای نتایج تحقیقات همچنین باید به شکل شفاف و علنی در اختیار خانواده

شده به افشای  کند که هرگاه تحقیقات  انجامهای عضو معاهده را ملزم میالمللی حقوق مدنی و سیاسی دولتبین میثاقبند دوم 

مسئوالن و مسببان این تخلفات به اجرا بگذارند. »کمیته حقوق  دربارهمنجر شود، عدالت را  میثاق مواردی از نقض حقوق مصرح در 

 

شده است«،  ی معاهده گذاشتههای امضاکننده ی دولتی »ماهیت تکالیف حقوقی عمومی که بر عهده ، درباره 31ی ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره کمیته  123

 . 18، بند /Add.1/Rev.21UN Doc. CCPR/C/13، 2۰۰۴می  26
المللی که قربانی موارد نقض شدید قوانین بین ی حق دریافت غرامت و جبران خسارت برای اشخاصیاصول اساسی و رهنمودهایی درباره مجمع عمومی سازمان ملل،  12۴

مجموعه ؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، 12اصل  ، .147/60A/RES/UN Doc، 2۰۰6مارس  21، اندالمللی شده ی بینحقوق بشر و نقض جدی قوانین بشردوستانه

، .Add.102/2005/4UN Doc. E/CN/1، 2۰۰5ی فوریه 8، روزشده(ی بهاصولی برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت از مجازات )نسخه

، /34/40A/RES، 1985نوامبر  29، ی قربانیان جرایم ناشی از سوءاستفاده از قدرتی اصول اساسی برای تحقق عدالت درباره نامهقطع؛ مجمع عمومی سازمان ملل، 32اصل 

 .5اصل 
 .،/34/40A/RES، 1985نوامبر  29، ی قربانیان جرایم ناشی از سوءاستفاده از قدرتی اصول اساسی برای تحقق عدالت درباره نامهقطعمجمع عمومی سازمان ملل،  125
 .32بند ، 2۰16، اندی تحقیق و تفحص در مورد مرگ افرادی که احتماالً به شکل غیرقانونی کشته شده سوتا دریاره پروتکل مینهدفتر کمیساریای عالی حقوق بشر،  126

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
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که در چارچوب قوانین داخلی یا  وظایف در رابطه با آن دسته از موارد نقض حقوق بشر »اینبشر سازمان ملل« نیز تأکید دارد که 

و شتابزده، خودسرانه  های  رذیلی؛ اعدامو ت رحمانه، غیرانسانیبیشوند )مانند شکنجه و سایر برخوردهای  المللی جرم محسوب میبین

اند المللی موظفدر چارچوب قوانین بین کشورها  به عالوه، همه 127«های قهری( مورد توجه ویژه قرار گیرند.و ناپدیدسازیقضایی فرا

( مورد تحقیق و تفحص قرار 129و شکنجه  128شوند )از جمله ناپدیدسازی قهریالمللی محسوب میکه جرایمی را که نقض قوانین بین

 قضایی قرار دهند. محاکمهداده و در صورت وجود شواهد مکفی، مجرمان را مورد 

باید به دنبال آن باشند که، در صورت وجود شواهد مکفی و مقبول، عدالت را در مورد تمام مسئوالن و مسببان چنین  هامحاکمهاین  

اند، به اجرای شود: مقامات ارشدی که ارتکاب چنین جرایمی را دستور دادهاین عده شامل این افراد نیز می 13۰جرایمی اجرا کنند.

اند و همچنین مقامات اند و یا به هر نحو دیگری شریک جرم بودهاند، ارتکاب این جرایم را مورد تشویق قرار دادهاین جرایم کمک کرده

اند اند و یا درصدد ارتکاب این جرایماند که مأموران تحت امرشان مرتکب چنین جرایمی شدهدانسته یاند یا باید مدانسته ارشدی که می

اختیارات خود، تدابیر مناسب و الزم برای پیشگیری از وقوع این جرایم یا متوقف کردن و یا مجازات کردن مرتکبان  اما، در حوزه

 131اند.ها را اتخاذ نکردهآن 

   نباید مد نظر قرار گیرد. جا است ونابه گونه جرایمبه عنوان دفاعی برای ارتکاب این 132های ارشدقاماستناد به دستور م

مداری و حفظ حقوق مؤثر، موفقیت کشورها در برقرار کردن قانون  تسهیالت جبرانیبرای دریافت    دیدگانآسیبعالوه بر احقاق حقوق  

 به شدت به اجرای عدالت در مورد مرتکبان چنین جرایمی بستگی دارد.  افراد

 

 

 UN، 2۰۰۴می  26ی کشورهای عضو معاهده گذاشته شده است«، ظایف قانونی کلی که بر عهده ی ماهیت و، درباره 31ی ی حقوق بشر، »تفسیر کلی، شماره کمیته 127

Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 18، پاراگراف. 
 .UN Doc، 1992دسامبر  18، «ز تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهریی محافظت انامهقطع»برای مثال، نگاه کنید به: مجمع عمومی سازمان ملل،   128

A/RES/47/133 1۴ی و ماده  13ی ، ماده . 
های ظالمانه، غیرانسانی یا ی محفاظت از تمامی اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات نامهقطع»مجمع عمومی سازمان ملل، برای مثال، نگاه کنید به:  129

   . 1۰ی و ماده  9ی ، ماده  .3452/30A/RES/UN Doc، 1975دسامبر  9«، ترذیلی
 المللیی حق دریافت غرامت و جبران خسارت برای اشخاصی که قربانی موارد نقض شدید قوانین بیناصول اساسی و رهنمودهایی درباره مجمع عمومی سازمان ملل،  13۰

 .۴اصل  ، .147/60A/RES/UN Doc، 2۰۰6مارس  21، اندالمللی شده ی بینحقوق بشر و نقض جدی قوانین بشردوستانه
ی فوریه 8، روزشده(ی بهه با مصونیت از مجازات )نسخهمجموعه اصولی برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابلکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل،  131

2۰۰5 ،UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 ب(.27، اصل( 
در:  قابل دسترس ، )الف( وهفتمستی، اصل بمجموعه اصول روزآمدشده برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت به: دیمثال، نگاه کن یبرا 132

1/Add.102/2005/4undocs.org/E/CN.   
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 جبرانی تسهیالتبرخورداری از  حق 8.8

کامل و مؤثر دریافت کنند؛  جبرانی تسهیالتاند هایی که دیدهموارد نقض حقوق بشر حق دارند که برای ترمیم آسیب دیدگانآسیب 

 133.ستا ، اعاده حیثیت، توانبخشی و تأمین رضایتپرداخت غرامتاحقاق این حق متضمن اتخاذ تدابیری برای 

های های پزشکی و روانی و همچنین خدمات حقوقی و اجتماعی به منظور ترمیم آسیب باید شامل مراقبت  توانبخشیتدابیر الزم برای  

 13۴اند.متحمل شده دیدگانآسیبباشد که  جسمی و ذهنی

 ها باشند:باید، بنا به اقتضا، شامل برخی از موارد زیر یا تمامی آن دیدگانآسیبتدابیر الزم برای تأمین رضایت 

 تدابیر مؤثر به منظور خاتمه دادن به مواردی از نقض حقوق بشر که همچنان ادامه دارند؛ •

 دیدگانآسیبگونه افشای حقایق زیان بیشتری به کشف و تصدیق واقعیات و افشای کامل و علنی حقایق، تا جایی که این •

، دیدگانآسیبنرساند و امنیت و منافع آنان را با خطرات بیشتری مواجه نسازد و این نکته همچنین شامل حال بستگان 

و موارد ها شکنییا جلوگیری از استمرار این قانون دیدگانآسیبشود که برای کمک به شاهدان و یا اشخاص دیگری می

 اند؛مداخله کردهنقض حقوق بشر 

و اشخاصی که از نزدیکان  دیدگانآسیب دولتی یا حکم قضایی برای اعاده حیثیت، شهرت و حقوق صدور اعالمیه  •

 اند؛ بوده دیدگانآسیب 

 عذرخواهی رسمی، شامل اذعان به واقعیت و حقیقت امر و قبول مسئولیت؛  •

 اند.حقوق بشر شناخته شده ها و موارد نقضشکنیاشخاصی که مسئول قانون علیهاداری های کیفری و اعمال مجازات •

 اند؛ها و موارد نقض حقوق بشر شناخته شدهشکنیبرای مجازات اشخاصی که مسئول قانون  •

 داشت یاد قربانیان و ادای احترام به آنان.بزرگو  •

 

، 1985نوامبر  29، ی قربانیان جرایم ناشی از سوءاستفاده از قدرتی اصول اساسی برای تحقق عدالت درباره نامهقطعبرای مثال، نگاه کنید به: مجمع عمومی سازمان ملل،  133

A/RES/40/34ی های امضاکننده ی دولتی »ماهیت تکالیف حقوقی عمومی که بر عهده ، درباره 31ی ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر کلی، شماره ؛ کمیته17تا  8ول ، اص

ی حق اصول اساسی و رهنمودهایی درباره مجمع عمومی سازمان ملل، ؛ 16، بند  Add.1/Rev.21Doc. CCPR/C/UN/13، 2۰۰۴می  26معاهده گذاشته شده است«، 

مارس  21، اندالمللی شده ی بینالمللی حقوق بشر و نقض جدی قوانین بشردوستانهنین بیندریافت غرامت و جبران خسارت برای اشخاصی که قربانی موارد نقض شدید قوا

2۰۰6 ،147/60A/RES/UN Doc. ، رای مقابله با مصونیت از مجموعه اصولی برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام ب کمیسیون حقوق بشر،؛ 23تا  18ول اص

 .31صل ، ا.Add.102/2005/4UN Doc. E/CN/1، 2۰۰5ی فوریه 8، روزشده(ی بهمجازات )نسخه
المللی حق دریافت غرامت و جبران خسارت برای اشخاصی که قربانی موارد نقض شدید قوانین بین یاصول اساسی و رهنمودهایی درباره مجمع عمومی سازمان ملل،  13۴

 .21ل اص ، .147/60A/RES/UN Doc، 2۰۰6مارس  21، اندالمللی شده ی بینحقوق بشر و نقض جدی قوانین بشردوستانه
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های واردآمده را به و نمایندگان آنان مشورت کنند، تا آسیب دیدگانآسیبهای مسئول باید، برای تعیین و تدوین این تدابیر، با مقام

در سرتاسر این روند باید با  135ها را شناسایی کنند.ترین و مؤثرترین تدابیر برای رسیدگی به آنطور کامل برآورد کرده و مناسب

 136برخورد انسانی کرد و عزت نفس و حقوق انسانی آنان باید رعایت شود. دیدگانآسیب 

در صورتی که  137قرار گیرد. دیدگانآسیب های قضایی و اجرایی در اختیار تواند از طریق سازوکارهای دستگاهمی تسهیالت جبرانی

مدون  جبران خسارتپذیر و مؤثر برای دسترس  ی سراسری  نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده انجام شده باشد، دولت باید یک برنامه

 کند.

 

 

  

 

 8، روزشده(ی بهمجموعه اصولی برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت از مجازات )نسخهبرای مثال، نگاه کنید به: کمیسیون حقوق بشر،  135

 . 31صل ، اUN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1، 2۰۰5فوریه 
، 1985نوامبر  29، ی قربانیان جرایم ناشی از سوءاستفاده از قدرتاصول اساسی برای تحقق عدالت درباره  نامهقطعزمان ملل، برای مثال، نگاه کنید به: مجمع عمومی سا 136

34/40A/RES/ی حق دریافت غرامت و جبران خسارت برای اشخاصی که قربانی موارد نقض شدید اصول اساسی و رهنمودهایی درباره ؛ مجمع عمومی سازمان ملل، ۴ل ، اص

 .1۰ل اص ، .147/60A/RES/UN Doc، 2۰۰6مارس  21، اندلی شده الملی بینالمللی حقوق بشر و نقض جدی قوانین بشردوستانهقوانین بین
 8، روزشده(ی بهمجموعه اصولی برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت از مجازات )نسخهکمیسیون حقوق بشر،  نگاه کنید به: برای مثال، 137

 .32صل ، اUN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1، 2۰۰5فوریه 
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 هاگیری و توصیه تیجه. ن9

 گیرینتیجه 9.1

ها و مسئوالن ، که به دنبال اقدام ناگهانی دولت برای افزایش بهای بنزین به راه افتاد، مقام1398در پی اعتراضات سراسری در آبان ماه  

هزاران مرد، زن و کودک منجر شد. بسیاری از و بازداشت  که به دستگیری آغاز کردندایرانی کارزاری برای سرکوب گسترده 

« یا یامنیتهای های موسوم به »بازداشتگاهمدت در بازداشتگاهشدگان، از جمله زندانیان عقیدتی، در حبس انفرادی طوالنیبازداشت

مخفی و غیررسمی زیر نظر تشکیالت اطالعاتی و امنیتی نگه داشته شدند، بعضاً در شرایطی که معادل ناپدیدسازی  هایمکاندر 

 ازدحام حبس شدند. های پرها یا زندانشدگان در بازداشتگاهقهری بود. سایر بازداشت

ها شکنجه و سایر بدرفتاری تحتد، و تعدادی از آنان دنشدگان در مرحله بازجویی از حق دسترسی به وکیل محروم شتمام بازداشت

دگان حتی در جریان برگزاری محاکمه شاظهاراتی مبنی بر مجرم دانستن خود شدند. تعدادی از بازداشت اعترافات« و» وادار به بیان

و با  نداهمبهم محاکمه شد واهی یا بر اساس اتهامات تا کنون، صدها نفرند. ماند محروم ی حقوقیوکیل و مشاورههم از دسترسی به 

و با موازین  هبه شدت ناعادالنه بود هاروال قضایی در این پرونده؛ اندرو شدهسنگین حبس و همینطور مجازات شالق روبه ماحکا

 دستکم چهار نفر نیز در معرض خطر مجازات اعدام هستند.. ه استعادالنه مطابقت نداشت دادرسیالمللی در خصوص اساسی بین

آیند ر میبه شماخودسرانه  ،شده در رابطه با اعتراضاتهای انجامها و بازداشتبسیاری از دستگیریالمللی، در چارچوب قوانین بین

آمیز دستگیر و بازداشت آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت  در زمینهآمیز از حقوق خود  گیری مسالمتافراد صرفاً به دلیل بهرهزیرا  

انجام موازین دادرسی منصفانه های مرتبط با اعتراضات در مغایرت با ها و بازداشت، دستگیرید. به عالوه، عمالً در تمام مواردناهشد

 ند. اهای ناعادالنه منتهی شدهو به محاکمه پیدا کرده خودسرانه ماهیتها ها و بازداشت دستگیری در نتیجه،شده و 

اتهام ارتکاب جرایم سنگین و نقض جدی حقوق   دربارهها و مسئوالن ایران از صدور دستور تحقیق و تفحص  ، مقام1399  شهریور  5تا  

قضائیه، علیه هزاران نفری که به طور گسترده در ارتباط با اعتراضات آبان  قوهی و امنیتی، با همدستی بشر از جانب مأموران اطالعات

اند تا ها و مسئوالن کارزاری برای سرکوب گسترده به راه انداختهمقام در عوض،اند. دستگیر شدند، امتناع کرده 1398ماه 

اند مرعوب کرده و وادار به سکوت کنند و همزمان به تجلیل بوده دادخواهیل شان و شاهدانی را که به دنباو بستگان دیدگانآسیب 

 اند.پرداخته  سرکوب خونین آبان ماه علنی از عامالن

ها »مصونیت از مجازات« گره خورده است، مصونیتی که مقام  بحران ساختاری  ی خونین در ایران از اساس بههاتداوم و استمرار جنایت

ارتکاب گونه عواقبی به  توانند بدون هیچو این وضعیت آنان را به این باور رسانده است که می  اندهمواره از آن برخودار بودهو مسئوالن  

 حقوق بشر اقدام کنند.گسترده و فجیع نقض جرایم و 
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ادامه ننده ک وضعیت به شدت نگران توجهی به ایننباید اجازه دهد که بی ،قوق بشر سازمان ملل، به ویژه شواری حجامعه جهانی

 بدون مکافات بماند. جرایم و موارد نقض جدی حقوق بشریافته و ارتکاب 

شری ریشه و حقوق ب  ت سیاسی، اقتصادیای گرفتار شده است که در ترکیبی از معضالایران در چنگ بحران چندجانبه  زمانی که  در

در   موارد نقض حقوق بشرجلوگیری از تکرار برای و هم دیدگان احقاق حقوق آسیب  ایبرهم د، برقراری عدالت و پاسخگویی، دار

 138.آینده، ضرورت حیاتی دارد

اتی مستقل تحقیق یک ساز و کارکه خواهد می الملل بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان مللعفو بیناز این رو، 

، گسترده  هایدستگیری )از جمله    1398در جریان اعتراضات آبان ماه    نقض حقوق بشر  یافتهو سازمان  های فراگیرایجاد کنند تا روال

  مورد بررسی قرار گیرد  عابران(شدگان و همچنین کشتار معترضان و ی بازداشتهای قهری، شکنجه و محاکمه ناعادالنهناپدیدسازی

 د. نتکرار این جرایم را فراهم آورمرتکبان و تضمین عدم پاسخگو کردن زمینهاین وسیله و به 

 ها. توصیه9.2

ی  خواهد که تمام تدابیر ممکن در حوزه حکومت ایران، قوای مققنه و مجریه و قضائیه، می  قوهالملل از هر سه  عفو بین

 های زیر به کار گیرند: اختیارات خود را برای محقق کردن توصیه 

 

 های خودسرانه بازداشت

آزادی بیان، تشکل، و تجمع  در زمینهآمیز از حقوق انسانی خود گیری مسالمتتمام افرادی که صرفًا به دلیل بهره •

درنگ و بدون قیدوشرط بی ، رااندآمیز در اعتراضات، بازداشت شدهآمیز، از جمله از طریق مشارکت مسالمتمسالمت

 آزاد کنید؛

های آمیز از حقوق بشر را بالفاصله ملغا کنید و ضمانت کنید که تمام محکومیتگیری مسالمتتمام اتهامات ناشی از بهره •

از جمله اتهامات متکی بر اظهاراتی که بر اثر شکنجه یا سایر  ؛شونداز محاکمات  به شدت ناعادالنه ابطال میناشی 

المللی به رسمیت افراد متهم به ارتکاب تخلفاتی که در عرف بین .است ها یا بدون حضور وکیل اخذ شدهبدرفتاری

 مجدداً محاکمه شوند. دادرسی منصفانه اند باید با رعایت موازینشناخته شده

اند منحصراً به دلیل اصل »شفافیت قانون« را رعایت کنید و ضمانت کنید که افرادی که مورد تعقیب کیفری قرار گرفته  •

و به طور روشن و شفاف  و این جرایم شوندمحاکمه می کندقلمداد می جرمها را آن  نیز المللیبین اقداماتی که جامعه

 د؛اندر قانون تعریف شدهالمللی حقوق بشر وازین بینقوانین و ممطابق با 

 

ی فوریه 8، روزشده(بهی مجموعه اصولی برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت از مجازات )نسخهکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل،  138

2۰۰5 ،UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 ب(.27، اصل( 

https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
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اند از شان محروم شدهکسب اطمینان کنید که، هم به لحاظ قوانین و هم در عمل، تمام افرادی که از آزادی شخصی  •

به  انهطرف، مستقل و بیعمومیشان و ادامه یافتن آن را در دادگاه شوند که قانونی بودن بازداشتاین حق برخوردار می

 شان را صادر کند؛خیص داد، اجازه داشته باشد حکم آزادیچالش کشند که اگر بازداشت آنان را غیرقانونی تش

آمیز را به شکل ناموجهی و تجمع مسالمت  تمام مقررات مبهم در قانون مجازات اسالمی را که حقوق آزادی بیان، تشکل •

ی آن را، فسخ کرده یا به شکل قابل توجه 698و  618، 61۰، 6۰9، 51۴، 5۰۰، ۴99کنند، از جمله مواد محدود می

 المللی مطابقت پیدا کنند؛اصالح کنید تا با قوانین بین

 

 هاشکنجه و سایر بدرفتاری

 کنوانسیون منع المللی، از جمله »، همسو با قوانین و موازین بینیفری ایرانر قوانین کجرمی تحت عنوان شکنجه د •

ه، غیرانسانی یا ترذیلی«، تعریف کنید و تضمین کنید که ممنوعیت رحمانبیهای شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات

، به »اخذ اعترافات یا کسب اطالعات« محدود شدهقانون اساسی کشور تجویز    در  در حال حاضر  چهبرخالف آن شکنجه،  

دلیل  مبتنی بر ارعاب یا به هر یا  آزار ،مجازاتبا هدف  شدید جسمی یا روانی، و رنج ددرتحمیل هر نوع  ماند ونمی

 شود؛شکنجه شمرده می نیز، گذاریتبعیض

ضروری را در این زمینه برقرار کنید،   های اجراییضمانت  ها را رعایت کنید، وممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری •

ی پزشک های پزشکی به وسیله از جمله دسترسی به وکیل منتخب از بدو دستگیری و دسترسی فوری به آزمایش

قل به هنگام بازداشت، در جریان انتقال، و به طور ادواری در طول دوره حبس، به منظور محافظت از تمام کسانی مست

 اند؛ بازداشت و حبس شده توسط نهادهای حکومتیکه 

 مدت را غیرقانونی اعالم کنید و به اجرای این روال پایان دهید؛ حبس انفرادی طوالنی •

حرمت و حیثیت و  باری را، هم در قانون و هم در عمل، ممنوع کنید و برای اعادهاخذ و پخش »اعترافات« اج ویهر •

 عذرخواهی رسمی منتشر کنید؛ دیدگانآسیبحقوق احقاق 

از روال دادرسی کنار  امالًها اخذ شده کتضمین کنید که تمام اظهارات یا مدارکی که بر اثر شکنجه و سایر بدرفتاری •

 ؛شکنجهد مربوط به محاکمه متهمان به ارتکاب شود، مگر در موارگذاشته می

موقع و مناسب به خدمات برند از دسترسی بهبه سر میعوامل حکومتی ضمانت کنید که افرادی که در بازداشت  •

شوند، و همچنین گذاری برخوردار میرایگان و بدون تبعیض صورت بهداشتی، از جمله پیشگیری و معاینه و درمان، به

یا بر اثر شکنجه و سایر   1398شدگان در جریان اعتراضات آبان ماه  از خدمات درمانی برای جراحات مزمنی که بازداشت

 اند؛شان متحمل شدهی حبسها در دورهبدرفتاری

  ها،ها به محض اطالع یافتن از آن نجه و سایر بدرفتاریسازوکاری برای انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات شک •

طرفانه و به منظور اجرای ضمانت کنید که این تحقیق و تفحص به شکل کامل، مستقل و بی کنید و همچنین،ایجاد

گیرد، را  نیز در بر ها و مسئوالن ارشدمقامتحقیقات باید  دامنه شود؛انجام می عدالت در مورد تمام آمران و عامالن
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اند و یا شده چنین جرایمی مرتکبتر پایینردهاند، که مأموران دانستهاند، یا باید میدانستهکه میها و مسئوالنی مقام

برای پیشگیری از وقوع این  را اند اما، در حوزه اختیارات خود، تمام تدابیر مناسب و الزم درصدد ارتکاب این جرایم

 ؛انداتخاذ نکرده هامجازات کردن آن جرایم یا متوقف کردن و 

های های »قانون مجازات اسالمی« را ملغا کنید که مجوز حکم شالق و سایر مجازاتبخش  آن تمام قوانین، از جمله •

 کنند؛ها را نقض میممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاریاصل بدنی را صادر کرده و 

، غیرانسانی یا ترذیلی« و پروتکل الحاقی آن را به رحمانهبیهای ازاتشکنجه و سایر رفتارها یا مج کنوانسیون منع» •

 تصویب قانونی برسانید؛

 

 ناپدیدسازی قهری

درنگ به اطالع برند بیشدگانی را که در حبس به سر میداری، و وضعیت حقوقی بازداشتسرنوشت، محل نگه •

 پایان دهید؛سازی قهری یدناپد عملشان برسانید و به هایخانواده

 و اجازه  تحویل دهیدشان  هایبه اعضای خانوادهها را  آن  جساد و بقایایا  ،اندجان باخته   قربانیان ناپدیدسازی قهریچنانچه   •

 برگزار نمایند؛سپاری و سوگواری مراسم خاک ها مطابق با سنت، مذهب یا فرهنگ خویشدهیدکه خانواده

شدگان، به لحاظ قانونی و در عمل، دسترسی فوری و منظم به دنیای بیرون، و به ویژه به وکال بازداشتتضمین کنید که  •

 شان، دارند؛هایو خانواده

گیرند و متهمان به ارتکاب قهری به صورت مناسب مورد تحقیق و تفحص قرار می  ناپدیدسازی  موارد  ضمانت کنید که تمام •

تسهیالت  دیدگانآسیبشوند و المللی برای محاکمات عادالنه محاکمه میبا موازین بین های مطابق این جرم بنا به روال 

ختن،  ریزی، برانگیکه با امر کردن، سفارش دادن، برنامهشوند میسانی متهمان شامل ک کنند؛دریافت می ثرؤم جبرانی

 ممساعدت رسانده یا ارتکاب این جرجرم ناپدیدسازی قهری و یا سایر اقدامات به ارتکاب  ریزی، معاونت و معاضدتنقشه 

تر پایین ردهاند، که مأموران دانستهاند، یا باید میدانسته ها و مسئوالن ارشدی که می اند و همچنین مقامرا تسهیل کرده 

اختیارات خود، تمام تدابیر مناسب و الزم برای   ند اما، در حوزههستاند و یا درصدد ارتکاب این جرم  جرم شده  مرتکب این

   ؛اندرا اتخاذ نکرده آنیا متوقف کردن و مجازات کردن  جرمپیشگیری از وقوع 

 ؛تعریف کنیدی، المللایران، مطابق با قوانین بین کیفری ناپدیدسازی قهری در قوانینجرمی تحت عنوان   •

 را به تصویب قانونی برسانید؛« قهری سازیناپدید تمامی اشخاص در برابر از حفاظتالمللی بین  نوانسیون ک» •

 

 هابازداشتگاه

کنید و و در عمل متوقف در قانون ممنوع  را همین طور اماکن بازداشت مخفی و امنیتی های ویژهبازداشتگاهاستفاده از  •

داری نگه ی و شناخته شدههای رسماند در بازداشتگاهشان محروم شدهتمام افرادی که از آزادی شخصیضمانت کنید که 
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شدگان، در همه حال و های بازداشتشود که برای وکال و خانوادهشان در یک سامانه مرکزی ثبت میشوند و وضعیتمی

 بنا به درخواست آنان و بدون تأخیر، در دسترس خواهد بود؛

منتشر کنید، به صورتی که وکال و عموم مردم به آسانی به آن  رسمیهای ای از تمام بازداشتگاهشده روز  ت بهفهرس •

 دسترسی داشته باشند؛

شده از ها تأسیس کنید که تمام افراد محرومها و بازداشتگاهنظارت بر تمام زندان برایو مجهزی  تشکیالت مستقل، مؤثر •

ای ها« را به گونهی به آن را داشته باشند و قوانین و مقررات مربوط به »سازمان زندان شان امکان دسترسآزادی شخصی 

 المللی مطابقت پیدا کنند؛ن بینیاصالح کنید که با مواز

المللی از تمام اماکنی را فراهم های منظم، سرزده، مستقل، و نامحدود تشکیالت تخصصی مستقل ملی و بینامکان بازرسی •

 داری شوند؛شوند یا احتمال دارد نگهداری میجا نگهشان در آنشده از آزادی شخصی افراد محرومکنید که 

 

 محاکمه عادالنه

ها رعایت کنید، و از جمله کسب اطمینان کنید که را در تمام محاکمه المللی ناظر بر دادرسی منصفانهبین موازین  •

محاکمه و تجدید نظر به وکیل منتخب خود دسترسی  ،شدگان از بدو دستگیری و در سرتاسر مراحل بازجوییبازداشت

 دارند؛

اطالع  خود از جمله در رابطه با  حقوق از  ،اندشان محروم شدهاز آزادی شخصی  که تمام افرادی کسب اطمینان کنید که •

سکوت اختیار و  شانقانونی بودن بازداشت به چالش کشیدن، وکیلشخص ثالث، دسترسی به یک دادن وضعیت خود به 

شدگان در رسانی به بازداشتاطالع می عدشود و ضمانت کنید که اظهاراتی که در نتیجه می مندمطلع و بهره، فوراً کردن

 گیرد؛شان اخذ شده در دادگاه به عنوان مدارک مقبول مد نظر قرار نمیمورد حقوق 

دفاعیه را در اختیار تمام متهمان به جرایم کیفری قرار دهید، از جمله امکانات  هیهو امکانات مناسب برای ت تسهیالت •

به تمام اطالعات مرتبط با اتهامات و روند دادرسی،  به موقعی مناسب برای برقراری ارتباط خصوصی با وکیل و دسترس

 ها اتکا کند؛خواهد به آنشامل اطالعاتی که محکمه می

علنی را تضمین کنید و ضمانت کنید که هرگونه  کیفری برای برخوردار شدن از محاکمه جرایمحق تمام افراد متهم به  •

 شود؛دقیقًا تعریف میاستثنا در این رابطه در قوانین مشخص شده و 

شوند و در تمام ضمانت کنید که تمام افراد متهم به تخلفات کیفری از حق محاکمه شدن در حضور خودشان برخوردار می •

توانند در این جلسات و متهمان مید شوخواهی این حق نشست حضوری در دادگاه رعایت میروندهای محاکمه و فرجام

شواهد و پرسش از شاهدان برخوردار   ها حضور داشته باشد و از امکان ارائه ه نمایندگی از آنب  نیز  شانوکیلحاضر باشند و  

 باشد؛
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قانون آیین دادرسی کیفری را ملغا کنید، قانونی که متهمان به ارتکاب برخی جرایم، از جمله اقدام علیه   ۴8ی  تبصره ماده •

دهد که وکیل خود کند و فقط به آنان اجازه میمحروم میامنیت ملی را از حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب خود  

 قضائیه انتخاب کنند؛ قوهرا از بین وکالی مورد تأیید رئیس 

دگان جز در مواردی که در حضور یک قاضی و با مشاوره یک وکیل ابراز شبازداشتضمانت کنید که اظهارات یا اعترافات  •

 گیرد؛کننده جرم مورد استفاده و استناد قرار نمیهد اثباتشده باشد، هرگز در روند دادرسی به عنوان شوا

را، ورای   اظهارات متهمان  بودن  ارادی و اختیاریتا    کندرا مکلف    اصل برائت، دادستان  مطابقمقرراتی به اجرا بگذارید که،   •

 ؛اثبات کندهر گونه شک و تردید، 

های کیفری را به صورت علنی و مستدل منتشر کنند، تا عموم مردم پروندهها را ملزم کنید که رأی خود در مورد دادگاه •

های حقوقی که به مجرم شناخته شدن و محکومیت ها، شواهد و مدارک و استداللهای اصلی پروندهاجازه پیدا کنند از یافته

 متهمان منجر شده باخبر شوند؛

د که سازوکارهای حفاظتی  مؤثری برای جلوگیری از مداخله یا قضائیه کسب اطمینان کنید، و ضمانت کنی  قوهاز استقالل   •

 ، از جمله تشکیالت اطالعاتی و نیروهای امنیتی، برقرار شده است؛حکومتیهای جای تشکلفشار یا اعمال نفود نابه

های انقالب را مورد تجدید نظر قرار داده و در راستای منحل کردن های ویژه در ایران، از جمله دادگاهدادگاه تشکیالت •

موازین از طریق تصویب و اجرای اصالحات قانونی، با ها دادگاهساختار و عملکرد این ها گام بردارید، مگر آن که آن 

 ؛هماهنگ شوندی عادالنه ناظر بر دادرسالمللی بین

 

 جویانهاقدامات انتقام

نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان   دیدگانآسیب، و سایر افرادی که از جانب  دیدگانآسیباز بازماندگان، بستگان   •

، در برابر تهدید، هستند تسهیالت جبرانیاتخاذ حقیقت، اجرای عدالت و  روشن شدنو متعاقب آن به دنبال  1398ماه 

ها و مسئوالن دولتی ی مقامجویانهدستگیری و بازداشت خودسرانه محافظت کنید، و به تمام اقدامات تالفیآزار، ارعاب، 

 ها خاتمه دهید؛یا سایر عامالن علیه آن

و  نقض حقوق بشر دیدگانآسیبجویی علیه بستگان تمام تدابیر الزم را برای جلوگیری و ممانعت از آزاررسانی و تالفی •

 ای، اتخاذ کنید؛المللی و منطقههای بینشان با سازمانشر، به دلیل ارتباط و تعاملمدافعان حقوق ب

 

 مجازات اعدام

اند، از جمله تحت پیگرد قرار گرفته 1398اعدام تمام افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه  مجازات محکومیت و •

بر اساس موازین  را ملغا کنید و امکان محاکمه مجدد آنانفوراً امیرحسین مرادی و محمد رجبی و سعید تمجیدی، را 

 عادالنه، و بدون توسل به مجازات اعدام فراهم آورید؛ المللی محاکمهبین
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حسین ریحانی و سایر کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان  پروندهدارند را از  عناوین اتهامی که مجازات اعدام در پی •

 اند، حذف کنید؛تحت پیگیرد قرار گرفته 1398

 این مجازات، رسماً به حال تعلیق درآورید؛ للغو کام اعدام را، در راستای احکام اجرای •

بر خالف  مجازات اسالمی«، را ملغا کنید کههای »قانون تا زمان لغو کامل مجازات اعدام، تمام قوانین، از جمله آن بخش •

اعمالی  .مجازات اعدام را تعیین کرده استشوند توسط جامعه جهانی جرم قلمداد نمیبرای اعمالی که  المللی،مقررات بین 

و قوانین  نیز نباید مشمول مجازات اعدام شوند گیرند،ترین جرایم« منتهی به قتل عامدانه قرار نمیکه در زمره »سنگین

 ؛ناقض این اصل باید ملغا شوند

 

 حقیقت، عدالت و غرامت

، به صورت خودسرانه  1398رسماً و علناً اذعان کنید که مردان، زنان و کودکانی در سرتاسر ایران، در پی اعتراضات آبان ماه   •

اند؛ تمام قرار گرفته  های ناعادالنهو محاکمه هاناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریشده و مورد  بازداشت   دستگیر و

نقض  و چگونگی اند و شرایطاطالعات و سوابق و مدارک مربوط به تعداد کسانی را که بازداشت، محاکمه، و محکوم شده

خواهی رسمی، حاوی اذعان به واقعیات و قبول ای برای عذربیانیهو حقوق انسانی آنان را در دسترس عموم قرار دهید؛ 

 مسئولیت از طرف حکومت، صادر کنید؛

شده در خصوص ای در مورد تمام ادعاهای مطرحطرفانهی فوری، سراسری، مستقل و بیکیفرضمانت کنید که تحقیقات  •

شده در جریان اعتراضات و های انجامر موارد نقض حقوق بشر، در رابطه با سرکوبیناپدیدسازی قهری، شکنجه و سا

در این اقدامات افراد متهم به دست داشتن شود؛ در صورت وجود شواهد و مدارک مکفی و مقبول، متعاقب آن انجام می

ها محاکمه نیا محاکمه کنید.ادالنه، ع ناظر بر دادرسی المللیموازین بینر اساس های غیرنظامی و برا در دادگاه مجرمانه

ها و مسئوالن مقامعالوه بر عامالن و آمران، متهمان شامل  .اعدام برگزار شوند مجازات منصفانه و بدون توسل به دیبا

اند و یا درصدد ارتکاب مرتکب جرم شدهتر پایینردهاند، که مأموران دانستهاند، یا باید میدانسته که میشوند میارشدی 

یا متوقف کردن و مجازات   جرماختیارات خود، تمام تدابیر مناسب و الزم برای پیشگیری از وقوع    اما در حوزه  ،ندهستجرم  

   ؛اندرا اتخاذ نکرده آنکردن 

و سایر  های قهری، شکنجه ناپدیدسازی دیدگانآسیب  از به منظور جبران خسارت طرفیت، مستقل و بیتشکیالت باکفای •

هایی که این المللی، به جبران آسیب مطابق با موازین بین شان ایجاد کنید. این تشکیالت، بایدهایها و خانوادهبدرفتاری

، اعاده حیثیت، تأمین رضایت و تضمین پرداخت غرامت،  اعاده به وضع سابق  اند بپردازد و تدابیر آن شاملافراد متحمل شده

 تکرار باشد. عدم

 

 خواهد:  الملل از تمام کشورهای عضو سازمان ملل میعفو بین
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های علنی، برای گوشزد کردن ها و مسئوالن ایرانی، در باالترین سطوح و در نشستوگو با مقامفرصتی برای گفتاز هر  •

 ؛های باال استفاده کنیدتوصیه 

گر »گزارش  از جملهویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل،  و گزارشگران    کارشناسانها و مسئوالن ایرانی بخواهید که از  از مقام •

گر »گزارش  حق آزادی بیان«،  گر ویژه در موردگزارش   »  آمیز«،ویژه در مورد حقوق مربوط به آزادی تشکل و تجمع مسالمت

ه، غیرانسانی حمانربیهای  گر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتویژه در مورد استقالل قضات و وکال«، »گزارش 

گر ویژه در مورد وضعیت قهری یا غیراختیاری«، »گزارش  هاییا ترذیلی«، »کارگروه سازمان ملل در زمینه ناپدیدسازی

گر ویژه در مورد و »گزارش های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی«اعدام گر ویژه در موردگزارش  »مدافعان حقوق بشر«،

های آنان برای حضور در ایران دعوت کنند تا در این کشور حضور پیدا کنند و با درخواست وضعیت حقوق بشر در ایران«، 

 ؛نیز موافقت کنند

 نقض حقوق بشر  ییافتهو سازمان های فراگیرروالمستقل برای بررسی اتی تحقیق و کار یک ساز و کار از تاسیس یک ساز •

ناعادالنه  های قهری، شکنجه و محاکمه، ناپدیدسازیگسترده هایدستگیری )از جمله  1398در جریان اعتراضات آبان ماه 

مرتکبان و  زمینه پاسخگو کردنبه این وسیله حمایت کنید تا  عابران(شدگان و همچنین کشتار معترضان و بازداشت

.شودتکرار این جرایم فراهم تضمین عدم



 

 

 

 

 

 

 

 جهانی  الملل یک جنبشعفو بین

 حقوق بشر است. احقاق  برای

 عدالتی در حق یک نفر بی

 .ستهمه ما لهأ مس

 با ما همراه شوید       تماس با ما     

               info@amnesty.org 

           +۴۴ (۰)2۰ 7۴13 55۰۰    

      www.facebook.com/AmnestyGlobal 

            @AmnestyOnline 
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 ویرانگران انسانیت
 در ایران  98های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان دستگیری 

 

ها و مسئوالن ایرانی کارزاری برای سرکوب گسترده به ، مقام1398در آبان ماه  یدر واکنش به اعتراضات سراسر

 منجر شد. کودکزن و  ،دستگیری بیش از هفت هزار مرد بهراه انداختند که 

الملل برخوردهای های غیرقانونی کشتار معترضان و عابران در جریان اعتراضات، عفو بیندر پی مستندسازی روال

ها و مسئوالن ایرانی با دستگیرشدگان در رابطه با اعتراضات را مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده مقام

یافته به نقض شدید حقوق بشر، از جمله از طریق بازداشت انها و مسئوالن به طور گسترده و سازماست که این مقام 

ها و نقض آشکار حق برخورداری از محاکمه عادالنه، اقدام خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری

ودند، آمیز، در تجمعات اعتراضی شرکت کرده بافرادی که، در بسیاری از موارد به صورت مسالمتعالوه بر  اند.  کرده

، از جمله فعاالن حقوق مدافعان حقوق بشر، دادنداعتراضات را پوشش می به که حوادث مربوط ایرسانه فعاالن

 .هدف حمله مقامات گرفتند ،باختگان اعتراضاتکنندگان در مراسم یادبود جانشرکت ها و همینطور اقلیت

انجام داده، صدها پیامک  عمیقهای مصاحبهاز آسیب دیدگان و سایر افراد مطلع  نفر 76با الملل سازمان عفو بین

های تاییدشده از اعتراضات  ویدئوقضایی و  ای از اسناد و مدارکدریافتی از داخل ایران را بررسی کرده و مجموعه

 را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. 

الملل بار دیگر و مصونیت مستمر مسئوالن از مجازات، عفو بین با توجه به شدت و وخامت موارد نقض حقوق بشر

اتی مستقل ایجاد کنند تا تحقیق یک ساز و کارکه خواهد از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می

و  مورد بررسی قرار گیرد 1398در جریان اعتراضات آبان ماه  نقض حقوق بشر ییافتهو سازمان های فراگیرروال 

 د. شوفراهم چنین تخلفات و جرایمی تکرار مرتکبان و تضمین عدم های پاسخگو کردنزمینه ین ترتیبدب

 

 

 


