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هستند عدالت و حقیقت؛ آنها خواهان باختگان در زندان را متوقف کنیدآزار و اذیت خانواده جان

ند که اهای مشترک اعالم کردبیانیهالمللی حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر و عدالت برای ایران در الملل، کمپین بینعفو بین

بازداشت جان خود حین در به طور مشکوک  شدگانی کههای بازداشتخانواده تهدیدآزار و ی رحمانهبی کارزار ایران باید به مقامات

تالش برای  داغدیده به خاطرهای اند که خانوادهحقوق بشری ابراز نگرانی کرده سازمان این چهار ند، پایان دهند.اهرا از دست داد

 از مقامات ایران بار درخواست شده است بار دیگر اند. در این بیانیهدهروبرو ش جویانهتالفی اقدامات با و اجرای عدالت حقیقت دانستن

یرانسانی غ ظالمانه، شکنجه و رفتارهای زمینه در ویژه سازمان ملل گرگزارشاز دو  و دنتشکیل دهتحقیق  سیون مستقلکمی که یک

مقامات باید تضمین کنند   .به عمل آورند ایران دعوت رای بازدید ازخودسرانه ب اختصاری و ،ی فراقضاییهااعدامدر زمینه و ترذیلی و 

 که در صورت وجود شواهد کافی دال بر وقوع قتل، مرتکبان جرم را مورد محاکمه و مجازات قرار دهند. 

را ، مریم ممبینی همسر کاووس سیدامامی،ممنوعیت سفر  ند کهاهخواستمقامات ایران این چهار سازمان حقوق بشری همچنین از 

 اش در کانادا بپیوندد.و اجازه دهند که به خانواده کنندلغو فورا 

، قنبری سیناخصوص مرگ سه نفر با اسامی . در حین بازداشت گزارش شده استمرگ در مورد دست کم پنج  1396دی ماه از 

ها هخانواد ا قویا از سویادع اند اما اینزدهخودکشی  آنها دست به که بالفاصله اعالم کردندمقامات  ،سیدامامی کاووسو  حیدری وحید

، مقامات ادعا کردند که او در جریان یک درگیری قهرمانی سارو ،چهارم نفر. در مورد ه استشدرد های مدافع حقوق بشر و گروه

ات طی اعتراض سارو قهرمانیند که اهگفتآنها  شده است؛خانواده رد از سوی  این ادعا مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شده است. 

 بوده است.مشهود  بدنشبر بازداشت شده و آثار شکنجه  دستگیر و دی ماهسراسری 

آمیز دنبال سرکوب خشونتبه یکی از اعضای جامعه دراویش گنابادی است که راجی محمدمربوط به  ،ین مورد گزارش شدهآخر

 13روز بعد در تاریخ  1۵ نیروی انتظامی .ه بودازداشت شداسفند ب 1 در تاریخدروایش گنابادی در تهران  آمیزات مسالمتاعتراض

 جان سپرده است. ات واردهضرببر اثر که او  اطالع داد وی به خانواده اسفند

محمد ند که اهاست. مقامات تنها اظهار داشت نامعلومهمچنان پیرامون آن و شرایط وی ، مکان و زمان مرگ نحوهجزئیات مربوط به 

انتقال به بیمارستان  هنگام آسیب دیده و در بهمن به طور مهلک 30روز  بین نیروی انتظامی و دراویش در  طی درگیری راجی

مجروح  دستگیریمان که او در ز اندتاکید کرده محمد راجی است. خانواده بیمارستان فوت کرده آن بستری شدن در از پساهلل یا بقیه
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خشمگین اند روز پس از دستگیری پنهان کرده 1۵ برایاو را  سرنوشت و محل نگهداری ،از این که مقامات و است زنده بوده ولی

 . نیز معترض هستندبه مرگ وقایع منتهی  بندیکردن مراحل و زمان از شفاف تمقاما آنها نسبت به خودداریهستند. 

آنان را برای روشن  صدای اند تاقرار دادهتهدید مورد  را باختگانهای جانمقامات قضایی و امنیتی ایران خانواده ،در هر پنج مورد

 یافتهو سازمان نگههما اقداماتای از با انجام مجموعهها آنرسد که به نظر می همچنین .خاموش کنند عدالت اجرای حقیقت وشدن 

 اند.  داشته باختگانو هتک شخصیت جانقتل شکنجه، بدرفتاری و مربوط به  شواهد سعی در پنهان کردن

 سازی بدنام یکارزارها و وکال و هاخانواده یافتهسازمان تهدید و آزار

مرگ  اطالع یافتن از پیش از و در برخی موارد، آزارها و تهدیدها حتی اندقرار گرفته تهدیدانواع آزار و  موردها اعضای خانواده

گیری از کنارهیا برای  و انددریافت کرده آمیزتهدید هایهای قانونی پیامپیگیریبه خاطر انجام  . وکال نیز آغاز شده است شانعزیزان

 است.  ها بازداشت شدهاند. دست کم یک وکیل برای صحبت با رسانهتحت فشار قرار گرفته پرونده

بازداشت شده بود،  بهمن 4ی دو هفته از وضعیت و محل نگهداری همسرش که در بینی، همسر کاووس سیدامامی، براممریم م

 وا به زندان اوین مراجعه کند.برای مالقات که  با او تماس گرفته شدتهران  یدادستاندفتر  بهمن از 20اطالع نگه داشته شد. در بی

که در جریان  ه استاو گفتحدود سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.  وبه یک اتاق بازجویی منتقل شد  مراجعه به اوین پس از

محیط زیستی همسرش  هایفعالیتدر مورد  های متعددبا سوال او را بازجویی، یک نفر از دفتر دادستانی و سه مامور سپاه پاسداران

« جاسوس»امضای خود را پای یک متن مکتوب مبنی بر  تا گذاشتندتحت فشار و مورد حمله قرار داده  ی ویو کاری شخصروابط و 

زدند، او را مورد فریاد  از سوی او، بر سر اودرخواست ین ا در واکنش به رد اموران. به گفته مریم ممبینی، مبگذاردهمسرش بودن 

 «جاسوس آموزش دیده»یک ز او نی که دهدمینشان  ت اوممقاوکه  بس نمودند و ادعا کردندبه ح تهدید ند،اددشنام و ناسزا قرار د

 است. 

 ی. به گفتهه استرحمانه بودناگهانی و بیهمسرش اطالع دادند به  خبر مرگ کاووس سید امامی را در نهایت امورانمای که شیوه

ه کتوانید شوهر خود را ببینید، فقط چیزی می حاال» :گفتند مریم ممبینیبه  امورانمکه بازجویی به پایان رسید،  خانواده، زمانی

 «خودکشی کرده است. اشدر سلول ؛هست، او مرده

ها ا رسانهکه ب ، تعهد دهددیدن پیکر شوهرشبرای  پزشکی قانونیبه  را مجبور کردند که پیش از رفتن بینیممریم م مامورانسپس 

هر اتفاقی ممکن »و  خواهند گرفتاش در معرض خطر قرار ، خانوادهدر صورت انجام مصاحبهکه  کردند تهدید آنهاکند. صحبت نمی

 «ها بیفتد.است برای آن

ند اهدادستانی و سپاه پاسداران اظهارات تهدیدآمیزی را مطرح کرد امورانم، ممبینی یممربه گفته  دیگر این که نکته حائز اهمیت 

به عنوان علت مرگ را نفی  ادعای خودکشی و باشد کاووس سیدامامیدر مرگ  هانقش آن به طور ضمنی تاییدکننده که می تواند

 رستندفمیبه همان جایی را ها آن» مقامات ،ها صحبت کنندکه اگر خانواده با رسانه به طور مشخص این بوده تهدیدهایکی از این . کند

 .«اندرا پیشتر فرستاده که شوهرش



پسر . ه استشدت گرفت خانواده آزار و اذیت ،عمومیا باال گرفتن انتقادات ب و سیدامامیدر روزهای بعد از انتشار خبر مرگ کاووس 

او  که هدریافت کرد های اجتماعیروی تلفن و شبکه کپیام 100بیش از  که در طول یک هفته ه استرامین سیدامامی گفت ،خانواده

 .پدرش را متوقف کند پرونده رسانی دربارهپیگیری و اطالع اند خواستهمیو  اندهکردرا تهدید به مرگ می

 هایاز جمله سند آنها و تعلقات یورش برده و بسیاری از وسائل خانواده به خانه بهمن 6و  4ماموران سپاه پاسداران دو بار در روزهای 

در صورت ادامه که  دندکر و تهدید را ضبط و توقیف کرده هاآن خودروهای و های عکسمآلبو ،های الکترونیکی، دستگاهامالک

قه دیگر ساختمان طب دودر  ی ساکنهاهمسایهاموران سپاه به مآزار و اذیت . مصادره خواهند کردرا  حقوقی، اموال آنها هایپیگیری

 اندند.کامپیتر دیگر آسیب رس یکبه  و کردندتر را مصادره وو یک کامپی هوارد شداین همسایگان  یخانهبه تسری پیدا کرد؛ آنها نیز 

در مقابل  که ، تعدادی از ماموران سپاه پاسداران به خانه برادر کاووس سیدامامی رفتند و او را مجبور کردندبهمن 24 یا 23در روز 

 بدن برادرش را دیده و معتقد است او خودکشی کرده است. دوربین اعالم کند

که تحت عنوان انجام  شدمتهم  سیدامامی کاووسدر آن،  که پخش شد صدا و سیما یبرنامهیک  ازبهمن  26 روز دراظهارات  این

 هاماتاتبرای  شواهدی هیچ برنامه این. است کردهمی جاسوسی استراتژیک از مناطق ،های در معرض انقراضتحقیقات درباره یوزپلنگ

اظهار  امتعاقب خانواده کاووس سید امامی .زیر پاگذاشتبه وضوح های دادرسی منصفانه را دیگر ضمانت و اصل برائت و نکرد ارائهخود 

داشتند که اظهارات ویدئویی تحت فشار بوده و برادر کاووس سیدامامی در موقعیتی نبوده که بتواند علت مرگ را تعیین کند. در 

وجود دی کبو برادرشروی بدن  این بوده که در مقابل دوربین نداشتهرا ن آن ولی اجازه گفت تایید کند هتوانستمیآنچه او  ،حقیقت

 داشته است. 

، خانوادهی به گفتهکردند.  حاکمبرگزار شد،  اسفند 2مراسم ختم کاووس سیدامامی که در روز  برامنیتی  جوی مسئوالنهمچنین، 

 تند.حضور داشدر جمع یورش برده بودند، خانواده به خانه پیشتر که  یداشتند و ماموران در مراسم نیروهای امنیتی حضور سنگینی

که از کشور خارج شوند، مقامات مانع از همراهی مریم ممبینی  داشتندهنگامی که خانواده کاووس سیدامامی تالش  اسفند 16در روز 

مریم ممبینی از زمان مرگ همسرش از مشکالت جدی پزشکی رنج برده  بر اعالم خانواده،بناشدند.  خروج او از کشورو  شبا دو فرزند

 .منظم است های پزشکیمراقبتتحت  ضطرابیحمالت ا ه خاطرو ب

قرار  مقامات دادستانی و نیروهای اطالعاتی و امنیتی از سویتهدیدهای مشابهی  هدف ر نیزاخی انباختگهای دیگر جانخانواده

جان سپرده است، مقامات  دی ماه سنندج درت اش در بازداشتگاه وزارت اطالعاخانواده به گفته هرمانی کهدر مورد سارو ق. اندگرفته

که پسرش در یک  کردمی «اقرار»که در آن پدر سارو قهرمانی  های خبری حکومتی منتشر کردندشبکهدر  ویدیویی دی 24 در روز

 ارکرده و گفتند که تحت فش تکذیبرا  اظهاراتعضویت داشته است. خانواده سارو قهرمانی بعدتر این  «مسلح ضد انقالبی کگروه»

ا و صحبت ب نیند که از ثبت شکایت قانواهوزارت اطالعات همچنین بارها خانواده را تهدید کرد اموران. مندشده ا آنهامجبور به بیان 

 ها خودداری کنند. رسانه



در  امنیتیبا حضور نیروهای  نیمه شب 2ساعت اسفند در  1۵جسد او را روز د راجی را مجبور کردند که خانواده محم ،مقامات

ت صحبادامه ند که اعضای خانواده محمد راجی را در صورت اهها تهدید کرداستان لرستان دفن کنند. آن در گوردرزالیگورستان شهر 

 . دخواهند کرها بازداشت با رسانه

به ذیت و آزار خانواده ااز دست داد، مقامات از  در دی ماهدر زندان اراک  جان خود را به طرزی مشکوکدر مورد وحید حیدری که 

وحید  مرگ اطالع رسانی دربارهتالفی  بهمدافع حقوق بشر را و ها محمد نجفی وکیل . آناندفراتر رفته سکوتقصد واداشتن آنها به 

ند. محمد نجفی از زمان اهبر بدن او بازداشت کرد و بریدگی عالئم شکنجه از جمله کبودیاعالم وجود و  ،بازداشت حین در حیدری

 روبرو است.  اساسبی شود و با چندین اتهام امنیتیدر زندان اراک نگهداری می دی 26در  دستگیری

شخصیت او را بدنام کنند.  ،اد مخدرمو حول موضوع اجتماعی یهااز تابو اند تا با استفادهتالش داشته مقامات ،در مورد سینا قنبری

ته صحت داشحتا اگر  این مسئله، که توضیح دهند کهاست بدون این هبود «به مواد مخدرمعتاد »سینا قنبری اند که آنها ادعا کرده

برحذر داشته  های حقوق بشرها و گروههصحبت با رساناز  نیز این جانباخته خانواده دارد.نمرگ او  رایط و علتش اارتباطی ب ،باشد

 مراسم عمومی تشییع و تدفین عزیزشان را لغو کنند.  که اندهگرفتتحت فشار قرار و  شده

 محتمل هایجرم شواهد کردن پنهان

 

محتملی ی هاشواهد وقوع جرم پنهان کردن رسد هدفهمراه با اقداماتی بوده است که به نظر می هاخانواده مداوم تهدید و آزار

ها مخالفت همواره با درخواست تحویل جنازه به خانواده ات. مقامکندرا دنبال می بازداشت، حین در قتلو  بدرفتاری ،مانند شکنجه

 رضایت دهند و بر کالبدشکافی مستقل اصرار نورزند. جنازه به دفن فوریآنها مگر آنکه  اندکرده

 

اسفند مرگ او را به خانواده اش اطالع دادند و سپس خواستار دفن او در  13ابتدا در ی ماموران انتظامدر رابطه با محمد راجی، 

جنازه را تحویل نخواهند داد. سرانجام  که تهدید کردند ها، آنخانواده مواجه شدندمخالفت  در پی مواجه شدن با همان شب شدند.

ر در حضوبی سر و صدا و  را  پیکر ،در شب قبل تاشده است شد مبنی بر اینکه خانواده وادار  منتشرگزارش هایی  اسفند 1۵در 

 کند،پزشکی قانونی، که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می اند کهاطالع داده به خانواده اتمأموران امنیتی و اطالعاتی دفن کند. مقام

 د.شو ماه دیگر اعالم خواهد نتایج کالبدشکافی تا د جسد را کالبدشکافی کرده است و

 

بهمن بر جسد او کالبدشکافی انجام  23اش را مطلع ساختند که پزشکی قانونی در خانواده مقامات در مورد کاووس سیدامامی نیز

 آماده خواهد شد.ظرف چهار تا شش هفته ن آداده و نتایج 

 

 جانباختگان  ابالغ نکردند و اجازه ندادند کههای خانوادهرا از قبل به کالبدشکافی انجام  دستور مسئوالن ،در هر دو پرونده

این  ند.نبه اسناد مربوطه دسترسی پیدا ک د وه باشندر پزشکی قانونی حضور داشت کالبدشکافیهنگام  ها درنمایندگان خانواده

ده شنتایج کالبدشکافی  حریفاشتن یا تو احتمال مسکوت گذ مقامات در مورد دخالت غیرقانونیهای جدی وضعیت موجب نگرانی

  .است

 

لحظات پیش و پس از  مداربسته هایایرانی همچنین با درخواست خانواده ها، وکال و دیگران برای دسترسی به فیلم دوربین مقامات

  اند.در زندان، مخالفت کرده شدگانبازداشتاز مرگ 



 

 23رامین سیدامامی و دو تن از وکالی او اجازه داده شد تا بخشی از فیلم را در  در پرونده کاووس سیدامامی، به یکی از فرزندانش

 که چیزی تنها» :او گفت شود.این فیلم لحظه مرگ را شامل نمی که بهمن رامین سیدامامی اعالم کرد 2۵بهمن تماشا کنند. در 

اخل به د ]و سپس[... آمدمی و رفتمی هی سلولش در وا. نبود خودش او. است قراربی و عصبی پدرم که بود این ببینم توانستم من

 «حمل شد. رونیاز آن اتاق به ب یهفت ساعت بعد جسد.. .بوده «ییدستشو»رود که به ما گفته شد اتاق دیگری می

 

اند. کردهرا رد است وقوع مرگ  ادعایی محلی که این فیلم و بازدید از سلول کامل نسخه به دسترسی برای وکال درخواستات مقام

شواهد قاطعی فیلم د که انهو آنها نیز اظهار داشت ه شدنمایش داد نیزبهمن به چند نماینده مجلس  23 در همین نسخه ناقص ظاهرا

 .کندنمیمبنی بر وقوع خودکشی ارائه 

 

از فیلم دوربین  طور مشکوک در زندان اوین در تهران جانش را از دست داد، بخشیهدر مورد سینا قنبری، که در دی ماه ب

بهمن، نمایش داده شد. اعضای این هیأت در مورد  10فقط به هیأتی از نمایندگان مجلس، طی بازدیدشان از زندان در مداربسته 

 اند.محتوای این فیلم و شواهد خودکشی قنبری اظهارت ضد و نقیضی بیان کرده

 

قضایی مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت اعضای هیأت فیلم خودکشی پس از این بازدید، الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون امور 

در کانال تلگرامی خود نوشت که این فیلم  ،قنبری را مشاهده کردند. اما علیرضا رحیمی، یکی دیگر از نمایندگان عضو این هیأت

  کنند.شود و دو ساعت بعد جسدش را پیدا میدهد قنبری وارد دستشوئی میفقط نشان می

 

 شفاف و مستقل تحقیقات انجام در قصور
 

از مشاور امور حقوقی خود و وزرای کشور، اطالعات و دادگستری را  ای متشکلبهمن حسن روحانی رئیس جمهوری کمیته 2۵در 

  نامید تحقیق کنند. «هاحوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه»مأمور کرد تا در مورد آنچه که 

 

 درباره مؤثر تحقیق و گیریپیش اصول» 11 اصل. نیست مستقل و طرفاما این کمیته، بر اساس اصول و استانداردهای جهانی، بی 

 هایکمیته اعضای گویدمی سازمان ملل متحد یو اجتماع یاقتصاد یشورا مصوب «اختصاری و خودسرانه فراقانونی، هایاعدام

و  ، ارگاناز هر نهاد یدبا یژهافراد به و ینانتخاب شوند. ا یو استقالل شخص یتصالح طرفی،یشان در ببراساس شهرت باید» تحقیق

 «.مستقل باشند یقات،شخص موضوع تحق یا

 

. چارچوب ماموریت این نیست برخوردار الزم از شفافیتکمیته تحقیق ریاست جمهوری ایران، عالوه بر نداشتن شرایط فوق، 

ررسی و عملکرد کمیته قابل بدر پیش بگیرد مشخص و اعالم نشده است.  برای تحقیق که قرار است هاییفرایندی تحقیقی و کمیته

 در تحقیقات و امنیت آنها را تضمین جانباختگانهای مشارکت خانوادهکمیته موظف نشده است که و  ارزیابی از سوی عموم نیست

  نشده است. صادرو فاش شدن حقایق برای عموم  کمیته قیقاتاعالم نتایج تحمشخصی در خصوص  کند. همچنین دستور

 

رویه دهنده تداوم های اخیر در بازداشت نشانطرفانه و شفاف در مورد مرگانجام تحقیقات مستقل، بی از های ایرانیمقام خودداری

 .جاافتاده مصونیت در کشور است

 



 المللیبین قوانین و هااستاندارد

حق  زا خودسرانه به صورت توانیکس را نم یچکه هاست بین الملل این  حقوقیکی از حقوق اساسی و به رسمیت شناخته شده در 

 ،این الزاماست.  اتاز حق حی الزمه صیانت باشند، قتلرود ی که احتمال میهایمرگ انجام تحقیقات درباره. کردمحروم  یاتح

که احتمال نقض حق حیات در مواردی  را، سارتخو جبران  پاسخگوییو  سازدو حافظت از حق حیات را در عمل ممکن می احترام

برای جلوگیری از  محاکماتو  تحقیقاتنقض حق حیات است.  ،تحقیقاتانجام وظیفه  اجرایقصور در . دهدمطرح است، ارتقا می

و  ، تحقق حق دانستن حقیقت و جبران خسارتعدالتو  ترویج پاسخگویی نقض حقوق در آینده ضروری هستند و باعثموارد 

 حاکمیت قانون خواهند شد.

تمام اقدامات  تحقیقات باید «غیرقانونی احتماال هایمرگدرباره تحقیق  خصوصسوتا سازمان ملل در پروتکل مینه»براساس 

قربانیان؛ ب( بازیابی و حفظ تمام مدارک و اسناد حاکی از علت الف( شناسایی » موارد زیر را اتخاذ کنند: منطقی الزم برای تحقق

ج( شناسایی شاهدان احتمالی و دریافت و تهیه شهادت از آنها در رابطه با مرگ و  ؛مرگ، هویت عامالن و شرایط منجر به مرگ

ینکه چه کس و یا کسانی درگیر ؛ و ه( تعیین اپیرامون؛ د( تعیین علت، شیوه، محل و زمان مرگ و همه شرایط پیرامون آنشرایط 

 ( 2۵)بند « .اتفاق منجر به مرگ بودند و اینکه مسوولیت مرگ متوجه چه کسی یا کسانی است

ضمن  حکومت باید»است:  اعضای خانواده متوفیمشارکت  Tیک عنصر ضروری برای تحقیقات موثرکه  تاکید دارداین پروتکل 

در روند تحقیقات حضور موثر داشته باشند. نزدیکان و بستگان فرد  سازد تا را قادر بستگان نزدیکتمام  حفظ اعتبار تحقیقات،

 خانواده اعضای …داده شوندقرار های حاصل تحقیق و پیشرفت در جریان تمام مراحل موقعبه و …درگذشته باید شناسایی شوند

 هایبند. )شوند محافظت ،وجوی اطالعاتیا جست تحقیقاتهمکاری با به خاطر  تحریم و ارعاب ،یرفتارآزار و بد هرگونه از باید

3۵-36.) 

**************************************** 

 :بگیرید تماس زیر افراد با لطفا مصاحبه و بیشتر اطالعات برای

 المللبین عفو

 خاورمیانه و شمال آفریقا ،فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات

Email: philip.luther@amnesty.org Tel: +44 (0) 20 7413 511 : +44 (0) 7831640170 

 خاورمیانه و شمال افریقا ،ایران پژوهشگررها بحرینی، 

Email: raha.bahreini@amnesty.org   Tel: +44 (0) 20 7413 511 Mobile: +44 (0) 7831640170 

 کمیپن حقوق بشر در ایران

 ر اجراییمدی، هادی قائمی

Email: hadighaemi@iranhumanrights.org Tel: +1-917-669-5996 
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 دیده بان حقوق بشر

 سارا لی ویتسون، مدیر اجرایی، بخش خاورمیانه و شمال آفریقا

Email: whitsos@hrw.org Tel: +1-718-213-7342 

 خاورمیانه و شمال افریقا بخش فر، محققتارا سپهری

Email: sepehrt@hrw.org Tel: +1-617-893-0375 

 عدالت برای ایران

 اجرایی مدیر، شادی صدر

Email: shadis@jfingo.org Tel: +44 (0) 20 7281 9940 
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