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شدگان  نواع شکنجه علیه بازداشت او دیگر  شوک الکتریکی ،شالق، آزار جنسی

 گزارش جدید  -اعتراضات آبان  

 

های ، اعدامآویزان کردن، شالق، شوک الکتریکی، شتم گسترده شامل ضرب و یشکنجه  •

، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و محرومیت القای حس خفگی با آب، نمایشی

 های پزشکیاز مراقبت 

 عادالنهدادرسی  موازین با نقض شدیدهمراه  واساس بیامنیتی اتهامات  باصدها نفر ی محاکمه •

 تحت شکنجه  شدهگرفته اجباری « اعترافات»احکام اعدام بر اساس صدور  •
 

ی اطالعات، انتظامی هایمأموران نیروی  دهدمنتشر کرد که نشان می مفصلی گزارش امروز المللبینسازمان عفو 

نقض حقوق موارد  دهنده از  تکان  ایمجموعه مرتکب  ها،  قضات و دادستان  همدستی، با  هامقامات زندان  و  امنیتی  و

 رحمانهی بی، شکنجه و سایر رفتارهاقهری  هایسازیخودسرانه، ناپدید  هایبازداشتشامل  . این موارد  اندشدهبشر  

 .شودمی 139۸آبان اعتراضات سراسری  شدگانِعلیه بازداشتی غیرانسان و

 

 9۸های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان  انسانیت: بازداشت  ویرانگراناین گزارش با عنوان »

که با خشونت  است افرادیدیگر و  عابران، انمعترضتن از ها ده هولناکهای روایتی مستند کننده، «در ایران

 نگه داشته با جهان بیرون  انفرادی و بدون امکان ارتباط  ی  هاسلول  درند،  گشت  نحو قهری ناپدیدبه  شدند،  دستگیر

دادن  ، و بارها و بارها برایدنماندها محروم بازجویی در طولبه وکالی خود  مند از دسترسیطور نظامبه شدند،

توسط  دهند کهی را تشکیل میمرد، زن و کودک ۷000 بخشی از ،دیدگانآسیباین . ندشدشکنجه  «اتاعتراف»

 .چند روز دستگیر شدند تنها ظرف در واعتراضات  خونینسرکوب  طیمقامات ایرانی 

 

ای که در زخمی شاهدانمعترضان و  همچنین و شوند،سال می 10سنی به کمی شامل کودکان دیدگانآسیب 

شلیک گلوله دستگیر از ناشی های زخمبه  رسیدگی برایهای پزشکی مراقبت  دریافت یندر ح و مراکز درمانی

 یادبودنگاران و افرادی که در مراسم خبرها، مدافعان حقوق بشر از جمله فعاالن حقوق اقلیتی عالوهبه ؛شدند

قضات   توسطای که  ناعادالنه  شدتهبهای  دادگاه  در پی،  صدها نفرند.  ه بودشدگان در اعتراضات شرکت کردکشته 

« اعترافات»  بهمند  طور نظامطول انجامید، و بهاغلب کمتر از یک ساعت به  ،برگزار شدمغرض و پشت درهای بسته  

و چندین نفر نیز با مجازات  نداگشته به حبس و شالق محکوم کرد،  و تکیه استنادشکنجه  تحت گرفته شده

 .انداعدام رو به رو شده



 

 

 

»در روزهای پس از اعتراضات  :گفت المللعفو بینی خاورمیانه و شمال آفریقابخش اوی، معاون لطحدیانا ا

کشند و غیر مسلح را می شاهدانداد نیروهای امنیتی به عمد معترضان و هایی که نشان میویدئو، سراسری

دور  یی کههارحمیبیی مجموعه  ،ر مقایسهد. گستردسراسر جهان  در بهت و خشم کنند، موجی ازمی مجروح

بازنمود بسیار  ،ههای آنان اعمال شدشدگان و خانوادهاز سوی مقامات ایرانی در حق بازداشت ،از چشم عموم

 «.ه استکمتری یافت
 

ناپدیدسازی قهری، شکنجه مرتبط با های شکایت درباره اتتحقیق انجام ه جای، بهای ایراندادستان»: افزودوی 

صرفاً  ،علیه صدها نفرو  نداهبا عملیات سرکوب همدست شدشدگان، ها و جنایات علیه بازداشتیرفتاربد و سایر

اساس مطرح ی بیامنیت اتاتهام ،تجمع و تشکلآزادی بیان،  شان از حق خود برآمیزمسالمت استفاده دلیلبه 

صادر  یتجرممشکنجه، احکام  تحتاخذ شده  «اعترافات» با تکیه بر ایران نیز قضات ،همین فضا. در اندکرده

است، با  رخ داده از مجازاتعامالن و آمران  لکام یتمصون همراه با. این انبوه جنایات و تخلفات، که نداهکرد

رتبه اظهارات ناشایست مقامات عالینیز  و    یتحکوم  یویدئوهای تبلیغاتاجباری تلویزیونی در    «اعترافات»موجی از  

 ستایش خونینسرکوب این در  شاننقشایفای به دلیل  را یو امنیت یکه نیروهای اطالعاتهمراه بوده است 

 «.اندردهک

حقوق   مدافعانخبرنگاران و  از جمله  ،  تن از معترضان و دیگر افراد  ۵00الملل اسامی و مشخصات بیش از  عفو بین

 .ثبت کرده است را اند،ناعادالنه قرار گرفته کیفری بشر، که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگردهای 

مانند ، مبهمواهی یا  امنیتی بر اساس اتهامات که ،سال بوده 10مدت زندان صادره برای محکومین از یک ماه تا 

توهین به مقام » و «نظم عمومی در »اخالل، «تبلیغ علیه نظام»، «علیه امنیت ملی اقدام برایو تبانی  »اجتماع

 شده است.  صادر «ریرهب

 ه« محارب»  اتهام به    سعید تمجیدیو    محمد رجبی،  امیرحسین مرادیهای  با نام، حداقل سه نفر،  افراد  از میان این

در انتظار  مشابه یاتهام با حسین ریحانی دیگر با نام  یک نفرو  ؛محکوم به اعدام شدند تخریب و تحریقاز طریق 

 .است اعدامو در معرض خطر حکم  دادگاهتشکیل 

محکوم مجازات شالق نیز به ، عالوه بر مجازات زندان، هستند المللعفو بین مورد شناختکه  نفر 1۵بیش از 

 .شده است گذاشتهاجرا  به شالق مجازات ،این افراداز  حداقل دو نفردر مورد . انددهش

های صورت گرفته و الگوهای تعقیب و مجازات در با توجه به شمار باالی دستگیریاین سازمان معتقد است که 

تعداد واقعی نیروهای اطالعات و نهادهای امنیتی،  توسط در موارد دستگیری و بازداشت خودسرانه ایران کشور

 از اعداد مذکور تربسیار بیش اندشده و محکوم قرار گرفته  تحت تعقیب 9۸افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان 

  .است



 

 

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل   لملل از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل واعفو بین

نقض فاحش حقوق بشر در  خصوصدر مند نظاممدت و مصونیت طوالنیاین  پایان دادن بهکه برای می خواهد 

، از پاسخگویی  یافتن  با هدف اطمینان  اتیتحقیقساز و کار    یک  ایجاداز طریق  ، از جمله  های فوری بردارندقدمایران  

 .و تضمین عدم تکرار پذیریمسئولیت 

 

 از مقامات ایران  جدیتکند که با این سازمان همچنین از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل درخواست می

آزادی  برخود  وق از حق آمیزمسالمت استفادهتنها به دلیل که کسانی  تمامو بدون قید و شرط  اًفور بخواهند که

های کلیه محکومیت ؛  زاد کنندرا آ  برندر حبس به سر مید  1396تجمع در رابطه با اعتراضات آبان  و    تشکلبیان،  

سایر شکنجه یا  اخذ شده تحتاظهارات تکی بر مهایی محکومیت  از جملههای ناعادالنه، حاصل از دادرسی

 دارند. گهنگو پاسخرا  بشر در موارد نقض حقوق  افراد مسئول ؛ ورا لغو کنند هایرفتاربد

 

 شکنجه اپیدمی

 

نیروهای توسط  گسترده شکلبه ها یرفتاربدشکنجه و سایر  که دهدنشان میالملل بینتحقیقات سازمان عفو 

علیه مردان، زنان و کودکان، چه در هنگام دستگیری و چه   و مقامات زندان یامنیت نهادهای پلیس، اطالعات و

 است. به کار رفتهبازداشت  در دوران

 

ز ا ها،طرفانه از بازداشتگاههای مستقل و بیبازرسیانجام  برای را تعهدات قانونی خودو قضایی  دادستانیمقامات 

مقررات   اجرایاطمینان از حصول  نیزشوند، و که توسط نهادهای امنیتی و اطالعاتی اداره می هاییمکان جمله

زیر   ،کنندرا ممنوع می  زندانیاندر حق  ها  یرفتاربدمخفی و شکنجه و سایر    هایگاهاستفاده از بازداشتکه  قانونی  

 . اندگذاشته پا

جباری  ا «اعترافات» اخذمنظور  به اًمنظم همچنینو شدگان مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشت  در جهتشکنجه 

 ارتباط عاهای مقامات در مورد اددر مورد در اعتراضات، بلکه شرکت  رابطه با، نه فقط در اقرار به جرمو 

های خارجی مورد دولتهای خارج از ایران و حقوق بشر، رسانه مدافعانهای مخالف، با گروه شدگانبازداشت

 است.  استفاده قرار گرفته

بند ها چشمای روی سرشان کشیده یا به آندر حالی که کیسه  ،دهد که قربانیاننشان میالملل  بینعفو  تحقیقات  

های شلنگ الستیکی، اند؛ با چوب، لولهو شالق زده شده  گرفتهقرار   حجرو    مورد ضربلگد    و مشتبا  زده بودند،  

های حالتدر  د  انر شدهجبویا م دانشده  نآویزا  از پا یا دست  طوالنی  مدت زماناند؛ برای  باتوم و کابل کتک خورده

 رای بگاهی  ،های طوالنی؛ زماناندشدهاز غذای کافی و آب آشامیدنی محروم  ؛یا بایستند دنبنشیندردآوری 

جراحات وارده در درمان های پزشکی برای مراقبتاز و  اند؛گرفته در سلول انفرادی قرار ها، ها یا حتی ماههفته

 اند.محروم شدهشکنجه  یجریان اعتراضات یا در نتیجه



 

 

و قرار  شانبدنشکنجه شامل برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر اعمال ی های مستندشدهروش دیگر

انگشتان دست و  کشیدن ناخن ،نور یا صدابا  هاآن  یا بمباران /وشدید  مایسرما یا گردر معرض  زندانیان دادن

های و اعدام ،آبالقای حس خفگی با  ،شوک الکتریکی ،تجویز اجباری مواد شیمیایی ،فلفل ، پاشیدن اسپریپا

 است. بوده نمایشی

 هازندان  مسئوالن  دهد که بازجویان وهمچنین نشان می  دست اولالملل از منابع  توسط عفو بینی  اطالعات دریافت

جنسی، پاشیدن اسپری  هایدشنامسازی اجباری، از جمله برهنه  ،خشونت جنسی را موردشدگان مرد بازداشت

  .اندقرار داده هافلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه 

قرار گرفته بود به  القای حس خفگی با آب ی شکنجه استان خراسان رضوی که تحت  از دیدگانآسیب  یکی از

 :الملل گفتعفو بین

 

ریختند. آب می ام روی حولهآر امگذاشتند روی صورتم و آریخیس می کردند و مرا  یک حوله ]بازجویان[ »

داشتند. زدم و حوله را برمیداد. یک چند دقیقه که این طوری بود دست و پا میدست می ه منحالت خفگی ب

شان مشت و لگد و فحاشی کار کاماًل عادی  دادند.دوباره همان کار را انجام می  ،آمدنیم ساعت بعد که حالم جا می

 «د.زدنبود. سه دفعه هم با کابل برق به کف پایم 

 

 :بازگو کرد گرفته بود،قرار  کیالکتریمردی که در معرض شوک 

 

ها سوزن در تمام بدنم وارد نانگار یک مرتبه میلیو  ... الکتریکی بودکردند شوک ی که من را ابدترین شکنجه »

لرزید و در کل بدنم تمام بدنم شدید می .بردندولتاژ را باال می ،کردمزدم و مقاومت میاگر حرف نمیشد. می

زده  های ماندگاراین شکنجه به سالمت روانی و جسمی من آسیب...  کردمسوزش شدید و وحشتناکی حس می

 « .ها بخوابم و سردردهای عجیب دارمتونم شبهنوز هم نمی است.

 -گفتند  میکباب«  جوجه  »آن  به    شکه بازجویان  -  دردناک  ییاشیوهاستان تهران که به    از  دگاندیبآسیاز    کیی

 :گفت المللبینعفو ، به آویزان شده بود میله یک از معلقیش در حالت هاو پا هااز دست

شدم. از فشار هوش میبرد یا از درد بیدانم خوابم مینمی مه وزن بدنم روی مچ دستم بود و واقعاً درد داشت.ه»

بغض دارم چون برای   انند چه جوری.ددانند که شکنجه شدم ولی نمیام می. خانواده.. کردمدر خودم ادرار می

 «کنم. توانم تعریفکسی نمی هیچ

ا هدف بمختلف شکنجه روانی را    اشکال  دیدگان همچنینآسیب الملل،  موارد مستند شده توسط عفو بین  تمامدر  

ارعاب و آزار   ؛های لفظی تحقیرآمیز و فحاشیاز جمله استفاده از اهانتند،  اهگزارش کرد  اجباری  «اعترافات»  اخذ



 

 

آسیب رساندن به اعضای خانواده، از دیگر  اشکالیا قتل ، تهدید به دستگیری، شکنجه ؛و اذیت اعضای خانواده

 .شانیهاخانواده در زن بستگانبه  ایشدگان بازداشت تجاوز به و تهدید به ؛هاوالدین مسن آنهمسران یا جمله 

 

 ناپدیدسازی قهری  
 

 موردها ها یا حتی ماهبرای هفتهشدگان الملل نشان می دهد که بسیاری از بازداشتبینتحقیقات سازمان عفو 

که توسط نهادهای امنیتی و اطالعاتی از  نامعلومیهای در مکان این قربانیان .اندناپدیدسازی قهری قرار گرفته

های شدگان در زندانسایر بازداشت اند.نگه داشته شده ،شوندمیجمله وزارت اطالعات یا سپاه پاسداران اداره 

 اند.تحت بازداشت ماندههای ورزشی و مدارس های نظامی، سالنپلیس، پادگان هایپاسگاهازدحام یا پر

  رای بکه  اطالع دادند المللعفو بین به  بسیاری نگرانبستگان ضات، پس از اعتراهای ا و ماهههفتهروزها، در 

، ها، دادگاه، دادسراهاها، کالنتریهاها، سردخانهبیمارستان بهشان عزیزان  نگهداریمحل  و وضعیت پیگیری

کرده ها خودداری  ارائه اطالعات به آنند، اما مقامات از  اهکرد  مراجعهشده ها و سایر مراکز بازداشت شناخته زندان

 شانشدهعزیزان ناپدیددرباره   اًعلن  ادامه دهند یااگر همچنان به جستجوی اطالعات    که  نداهکرد تهدید  ها راو آن

 دستگیر خواهند شد.، کنندصحبت 

از ناپدیدشدگان دو نفر  ییکی از اعضای خانواده ایران الملل، مقاماتدر یک مورد مستند شده توسط عفو بین

 اند.دستگیر کرده عزیزانش نگهداریسرنوشت و محل  گری دربارهپرسشرا به جرم قهری 

حل مسرنوشت و  مقامات همچنان  در آن  که    قهری  سازیناپدید  دارهادامجرم  مورد  از سه    همچنین  المللعفو بین

مهدی  های برادر با نام دوشامل این موارد  کنند آگاه است.مخفی می هایشانخانواده را از این افراد نگهداری

 ت. اساستان خوزستان  در از ماهشهر مصطفی رودباریانو  رودباریان

 روش شناسی
 

 یا بستگان و نزدیکان قربانیان یان وقرباننفر از  60با  یقعمهای مصاحبه پایهبر الملل عفو بینگزارش  هاییافته

در خفا که  انمعترض از فرن دو، هایرفتاربد شکنجه و سایرو  قهری هایسازیخودسرانه، ناپدید هایدستگیری 

چند   ارسال شده از سوی  های کتبیاز طریق پیامی  اطالعات دریافت  و همچنین  فرد آگاه دیگر  1۴و    برند،سر میبه

های های ویدئویی، بیانیهفیلم  اسناد و شواهد دیگری چون الملل همچناناست. عفو بینداخل کشور  زاصد نفر 

 .قرار داده است تجزیه و تحلیلمورد برررسی و  را هارسمی و اسناد دادگاه

 
 


