
   المللعفو بین

 بیانیه مطبوعاتی  

 2021  اوت  25  –  1400شهریور    3

 نادر از بیرحمی علیه زندانیان   تصویري نویدئوهاي درز کرده از اوی

 ند کنیادآوري می زندان اوین به طرزي دردناك  در  بدرفتاري با زندانیان    فاش شده ازوهاي  ئوید  اي اعالم کرد کهبا انتشار بیانیه   الملل امروزن یعفو ب
اندازه مسئوالن و مقاماتی که در زندان  از  علیه زندانیان می   رذیلیتو    یانسانری ظالمانه، غ  يرفتارها  ریکنجه و سا ها مرتکب ش که تا چه  شوند 

 مصونیت از مجازات برخوردار هستند.

  ي ادهنده کرده است که شواهد تکاناند، بررسی  در اختیار این سازمان قرار داده مستقل    يهارسانه  را که   درز کرده  ییدئویو  پیکل  16الملل  نیعفو ب
نقض حقوق بشري    مواردها  ؛ ایندندهیارائه م  یپزشک  يهامراقبتبه    افراد نیازمندبا   يعمد  يو بدرفتار  یتوجهیب  ،یاز ضرب و شتم، آزار جنس

بهستند   عفو  سال ن یکه  را  آن  ست هاالملل  استمستند  ها  اکرده  مستمر دهای نگران  نیهمچن  دئوهای و  نی.  شرایط    و  ازدحام جمعیترباره  ي 
 .دنکنیم  دییتأ  را  يانفراد  هايسلول   انیس ه و غیراننارحمبی

علیه  که مرتبا  دهند  ارائه می   بیرحمی  نادر از  تصویري  ویدئوها  نیاالملل گفت: «خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین   ر دفترهبا مورایف، مدی
واقعیت تلخ این است که آزارهایی که گذرد تکان دهنده است، اما یم نیزندان او يوارهاید پشت آنچه دنی . دگیردصورت می رانیدر ا انی زندان

 » ران است.یا  در  شکنجه  یدمیاپ  خیتنها نوك کوه    ،شودکرده دیده می هاي درز  دئویو  نیا  در

  ر ی سا  وتحت شکنجه    را  زندان  يهالهیپشت م  کودکانبه طور معمول مردان، زنان و    رانیا  در  یتیامن  ماموران انتظامی وعموم،    دیدور از د  به
که توسط وزارت اطالعات، سپاه پاسداران و    ییهادر بازداشتگاه   ییهنگام بازجو  ژهیدهند، به ویقرار م  رذیلیتو    یانسانریظالمانه، غ  رفتارهاي

 . شوندیاداره مپلیس آگاهی  

القاي  ،  نمایشی  يها، اعدام یکیشده است شامل شالق، شوك الکتر  ثبت  گذشته  يهاسال   یالملل طنیکه توسط عفو ب  رانیشکنجه در ا  يهاروش 
 . است  یپزشک  يهااز مراقبت   يعمد   تیو محروم  تزریق اجباري مواد شیمیایی،  آویزان کردن،  ی جنس  آزار،  س خفگی با آبح

  ی» عدالت عل«که خود را    یشده از گروه  افتیدر  يدئو یوي  تعداد   ،رانیمستقر در خارج از ا  فارسی زبان  مستقل  يهاسانه آگوست، ر  22روز    از
 .تهران را هک کرده است  نیزندان او  یتیامن  يها  نیکه دورب  . این گروه اعالم کرده استاندمنتشر کرده   نامد،می

  و در   سابقهکماقدامی   ، دررانیا ي هاسازمان زندان  سی ، رئيحاج محمد  ياند. محمد مهد کرده  دییرا تا ریتصاو نیصحت ا رانیا  در ارشد مقامات
و قول    ردیپذی را م  ویدئوهانشان داده شده در    »قبول  رقابلی غ  يرفتارها«  تیآگوست گفت که مسئول  42در    یتییتو، در  خود  تیاعتراف به مسئول
 تالش کند.   »تکرار  «عدمو    «برخورد جدي با عوامل خاطی»داد که در جهت  

رفتار  «  در خصوص  داد که  رانیبه دادستان کل ا  یدستورالعمل کتب  زین  رانیا  هیقوه قضائ  سی، رئيا اژه  ی محسن  نیآگوست، غالمحس  42  در
 .»ررسی جامع به عمل آوردب سرعت و دقت    ا] بن ی[در زندان او  زندانی با زندانی  ای  و  یزندان  مامورین با

 

 

 بحران مصونیت از مجازات  
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از    رانیا  يهاسازمان زندان   سی، رئي حاج محمد  ياند، محمد مهدداده   رسیدگی  از مقامات تخلفات را محکوم کرده و وعده  یکه برخ  یدر حال
  ن یدر زندان اودیده شده  غیرانسانی    و  رفتارهاي بیرحمانهکه    اینطور جلوه داده است  و  کرده  یقدردان  نیز  رانیا  »شریف«زندانبانان    يهاتالش 

 اد معدودي از پرسنل بوده است. دو کار تع  ییاستثنا  موردي

است که به عنوان کار چند    یافتهگسترده و سازمان   رانیا  يهاها و بازداشتگاه در زندان   بیش از آنها  ي بدرفتار  ریو سا  شکنجههبا مورایف گفت: «
  در ایران   از مجازات  ساختاري  مصونیت  بحران  گويبه هیچ وجه جواب   ییپاسخگو  یکل  يهامختصر و وعده   ی. عذرخواهتوصیف شود  بدمامور  

 ست.نی

از جمله گزارشگر    یالمللنیبه ناظران ب  درنگبی   دیبه نظر نرسد، با  و توخالی  پوچ  ییدرباره پاسخگو  شانیهاخواهند وعدهی مواقعا    رانیامقامات    اگر
  ی المللنیب  ياستانداردها مطابق با    هازندان   گریو د  نیاو  مستقل از زندان  يهایاجازه دهند تا بازرس  رانیسازمان ملل در امور حقوق بشر در ا  ژهیو

 .» انجام دهند

 یالمللن یب اتیبر دست داشتن در جنا یمبن يها شواهدآن ه یکه عل یو محاکمه کسان ییجنا قاتیاز تحق ران یتوجه به امتناع مداوم مقامات ا با
حقوق بشر سازمان ملل    يراشو  ازمجدداً    المللعفو بینوجود دارد،    ها کشتار  رسایو    قضاییافر  يهااعدام ،  قهري  سازيدی ناپد،  شکنجهاز جمله  

  نیتري جدمرتبط با    اسناد شواهد و    لیو تحل  هیتجزو  ، نگهداري  يجمع آور  ي برا  ییو پاسخگو  اتیقیتحق  زوکاریک ساکه    خواسته استمتحد  
 فراهم سازد. را  عادالنه    يفریکهاي  تاسیس کرده و زمینه برگزاري محاکمه  رانی در ا  صورت گرفته  یالمللن یب  اتیجنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI Index Number: MDE 13/4656/2021 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4314/2021/fa/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/FA/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/iran-world-turning-blind-eye-to-crisis-of-mass-enforced-disappearance/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/fa/
https://iran-shutdown.amnesty.org/fa/fa_homepage/

