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از   یافته مرتکبان شکنجه؛ استمرار مصونیت سازمانبازداشتحین در   مرگدهه بی عقوبت ماندن یک  -ایران 

 مجازات 

ب سازمان   پ  المللنی عفو  مورد    گذشتهروز    اخبار  یدر  د  ک یدر  مشکوك  ح  گریمرگ  گفت   نیدر  از   بازداشت  ایران  مقامات 
گویی و این عدم پاسخ   اندسر باز زده  2010از ژانویه  نفر     72دست کم    در حین بازداشت  مرگ  گویی در موردپذیري و پاسخمسئولیت 

یا استفاده مرگبار از    هایا سایر بدرفتاري   ناشی از شکنجه  این افراد  مرگ   ،قابل اعتنا  هاي گزارشبر اساس    در حالی ادامه یافته که
  بوده است. سالح گرم و گاز اشک آور توسط مقامات 

هاي معتبر بررسی جامع گزارشطور  همین   سازمان و  این  قبلی  و مستنداتکه بر اساس تحقیقات    ،المللعفو بین ي  هاافته یمطابق  
زندان و بازداشتگاه    42مرگ در  مورد  72  دستکم ،  تا کنون  2010سال میالدي   ، از ژانویهگردآوري شدههاي حقوق بشري  گروه  سایر
توسط   ي ساله است که مرگ و  31  ي منگور  اسری مورد ثبت شده مربوط به    ترینتازه  استان در سراسر کشور رخ داده است.  16در  

  حتی یک تا به امروز،    گزارش شد.  1400  وریشهر  17در    ي به خانواده و  یغرب  جانیاستان آذربا  ،هیوزارت اطالعات در اروم  سئوالنم
نشان دهنده    و اینو به دست عدالت سپرده نشده    نشده  ي در حین بازداشت مجبور به پاسخگوییهااین مرگ   نفر از مسئوالن در قبال 

  توسط ماموران حکومتی   کشتارو    شکنجه  بحرانی که موجب شده شکایات مرتبط بابحران دیرینه مصونیت از مجازات در ایران است،  
شواهد  به بیرون درز یافت که  از زندان بدنام اوین    تصاویر ویدئوییپیش،    هفتهچند  همین  .  بمانندت باقی  عقوببدون تحقیق و    همواره

 هاي دیگر با زندانیان توسط مقامات زندان را ارائه کرد.ري از ضرب و شتم، آزار جنسی و بدرفتا دردناکی

مشکوك،   طیدر شرا  ي منگور  اسریدر مورد مرگ    روزید  اخبارالملل گفت: «خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین   دفترهبا مورایف، مدیر  
ترس از    را بدون  انیزندان  حیاتتا حق    گذاشتهباز  را    یتیامن  ي روهاین  دست  از مجازات  تیکه چگونه جو مصون   دهدبار دیگر نشان می

تلخی از    نمودبازداشت،    هاي حیندر مورد مرگ  امتناع سیستماتیک مقامات از انجام هرگونه تحقیقات مستقل  نقض کنند.  قوبتع
 ».مقامات حکومتی است توسط حق حیات خودسرانه سلبسازي عادي 

 موردکه مظنون به شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ هستند،  مسئوالن و مقاماتی  مستلزم آن است که    حیات مردمحق    تضمین«
عدم انجام تحقیقات به خودي  محاکمه شوند.قرار گیرند و در صورتیکه شواهد قابل قبول کافی علیه آنها یافت شد،   ات جناییتحقیق

 است.»  حیاتخود نقض حق 

هاي فیزیکی به  مورد، علت مرگ شکنجه یا سایر بدرفتاري   46تگان و/یا همبندیان متوفیان، در  به گزارش منابع آگاه از جمله بس
مرگ دیگر به دنبال استفاده مرگبار از سالح    15به گفته منابع موثق،   دست ماموران اطالعاتی و امنیتی یا مقامات زندان بوده است.

در   هاي مرتبط با شیوع ویروس کرونااعتراضات زندانیان در مورد نگرانی گرم و/یا گاز اشک آور توسط مأموران در جریان سرکوب  
، شرایط پیرامون مرگ مشکوك توصیف شده ولی جزئیات بیشتري در مورد علل مورد باقی مانده11در   است.  صورت گرفتهها  زندان

 است.  2015 از هاي پسمرتبط به سال   مرگ ثبت شدهموارد اکثر  احتمالی موجود نیست.

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/fa/
https://iran-shutdown.amnesty.org/fa/fa_homepage/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-leaked-video-footage-from-evin-prison-offers-rare-glimpse-of-cruelty-against-prisoners/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during-covid19-pandemic-protests/


بین  افراد   فهرستیالملل  عفو  باخته  بازداشتحین  در    ي کهاز اسامی  به همراه سن گزارش شده آن  اندجان  تاریخ و محل  را  ها و 
ند شامل  در ارتباط  هاي پزشکیبا محرومیت از مراقبت   رودگمان می ها مورد مرگ در بازداشت که  ده  .شان منتشر کرده استمرگ

 . الملل در حال بررسی این دسته از موارد مرگ در حین بازداشت استو عفو بین  شونداین فهرست نمی 

هاي در حین بازداشت را از طریق مکالمه مستقیم با منابع اصلی متأثر از واقعه از جمله  مورد از این مرگ   31الملل  سازمان عفو بین 
هاي در حین بازداشت را براساس مورد باقیمانده، این سازمان مرگ   41در   همبندیان و آشنایان متوفیان مستند کرده است.بستگان،  
  نهاد خبررسانی معتبر و داراي منابع آگاه در محل به ثبت رسانده است. 12گروه حقوق بشري و  14گزارشات 

ازداشت احتماال بسیار بیشتر است زیرا نظام قضایی ایران از شفافیت برخوردار هاي در حین بالملل تعداد واقعی مرگ به باور عفو بین 
انتقام  از  ترس  و  ارعاب  فضاي  دلیل  به  بشر  نقض حقوق  موارد  از  بسیاري  درباره  و  نظام نیست  و سرکوب  مدنی  جویی  مند جامعه 

 گیرد. رسانی صورت نمیاطالع

 به فاصله کوتاهی پس از دستگیريمرگ 

مورد در   36، دست کم  نددر ارتباط  فیزیکی رگ در بازداشت که با گزارشات شکنجه فیزیکی یا بدرفتاري هاي دیگرمورد م  46از  
یک نفر نیز بالفاصله   شان جان باختند.نفر) تنها چند روز پس از دستگیري   28اند. اکثر جانباختگان (مرحله تحقیقات مقدماتی رخ داده 
  حتی به بازداشتگاه منتقل شود جان باخت.پس از دستگیري و قبل از اینکه 

هاي وزارت گاه نفر در بازداشت  11هاي پلیس آگاهی،  گاه نفر در بازداشت  9الملل،  بر اساس اطالعات گردآوري شده توسط عفو بین 
  و   د یتول  ي فضا  شتگاه پلیس هاي مرزي، یک نفر در بازداها یا پاسگاه هاي کالنتري، دو نفر در ارودگاه گاهاطالعات، دو نفر در بازداشت 

 گاه تحت کنترل سازمان اطالعات سپاه پاسداران جان باختند.   ) و یک نفر در بازداشتفتا( رانی ا اطالعات تبادل

اند در دسترس ها جان باختهزندانی که ادعا شده تحت شکنجه یا سایربدرفتاري   46نفر از    36  یبیتقر  ای  قیدر مورد سن دق  یاطالعات
سال بودند و  20تا  18شان و سه نفر بین نفر در دهه سی زندگی  12شان، نفر در دهه بیست زندگی  16اس این اطالعات، بر اس بود.

 شدند. درصد متوفیان از افراد جوان تشکیل می  86این بدان معناست که بر اساس اطالعات در دست درباره گروه سنی، 

 انکار حکومت و سرپوش گذاري

بازداشت را به خودکشی، مصرف بیش    هاي حینمعموًال به طور عجوالنه و بدون انجام تحقیقات مستقل و شفاف مرگ   مقامات ایران
    دهند.از حد مواد مخدر یا بیماري ارتباط می 

هاي شکنجه جسمی یا بدرفتاري   گزارشاتبازداشت که با    حین  مرگ در  مورد  46مورد از    24دست کم در  ،  المللعفو بین هاي  بنابر یافته 
)، 7ها در نتیجه خودکشی (ند که این مرگاهاعالم کرد  به فاصله کمی پس از وقوع مرگند، مقامات  اه در ارتباط بود  جسمی  دیگر

) اتفاق 2) یا تبادل آتش در حین دستگیري (3( دارو یا مواد مخدربیش از حد  )، مصرف12هاي دیگر (سکته، حمله قلبی یا بیماري 
 خودکشی  علت مرگ اند کهاند، مقامات ادعا کردهکه مشکوك گزارش شدهی مرگمورد  12مورد از سه در  به همین منوال،  اند.افتاده

  ) بوده است. 1دارو (مصرف بیش از حد یا  )1( بیماري )، 1(

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4669/2021/FA/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8049/2018/fa/


دهد که اعضاي خانواده افرادي که در شرایط مشکوك در بازداشت  نشان می   طی سالیان دراز  المللعفو بین ات  مستندتحقیقات و  
به ویژه  ،  گیرندماموران اطالعاتی و امنیتی قرار می   از سوي   آزار و اذیت  دید،ته  انواع مختلفبه طور معمول در معرض  سپارند،  جان می 

 دادخواهیبه دنبال    یا  کنند وشان مخالفت می شرایط پیرامون مرگ عزیزان  علل و  هنگامی که به طور علنی با ادعاهاي مقامات در مورد
  اند. و حبس روبرو شده  ضاییو تعقیت قیا حتی با آزار    قرار گرفتهتهدید    ، مورداقدامات قانونینیز به خاطر پیگیري    وکال د. هستن

 دارند. طوالنی اي سابقه  نیز شانو بدون کالبد شکافی مستقل عزیزان سریعها براي دفن مقامات ایران در فشار آوردن بر خانواده

به نقض    یدگیرس  ي ... برا  یداخل  ي در مورد «عدم وجود مجراها  رانیسازمان ملل متحد در امور ا   ژهیبا گزارشگر و  المللن ی عفو ب
از   ي گزارش خود در ماه جوال   نی تر در تازه  ي که و  کندیم  ي ادآور یهم نظر است و    ران»یا  یاسالم  ي فاحش حقوق بشر در جمهور 

 عمل کند. »ییگوپاسخ  نیمهم خود در تضم نقشخواسته است که به « یجامعه جهان

تا یک   استخواسته  سازمان حقوق بشري دیگر از کشورهاي عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد    9  همراهعفو بین الملل به  
ی  الملل ن یب  اتیجنا  نیتري جدمرتبط با    شواهد و اسناد  لیو تحل  هی تجزي، نگهداري و  جمع آور  ي برا ییو پاسخگو  اتیقیتحق  سازوکار

 د. نرا فراهم سازعادالنه  ي فر یکهاي زمینه برگزاري محاکمه ترتیببدین  تاسیس کرده و رانیدر ا صورت گرفته

 پیشینه 

  ر یت  26در    یغرب  جانی، استان آذرباهیوزارت اطالعات در اروم  مامورانتوسط    ي منگور  اسر ی،  نگاوهه  سازمان حقوق بشري   به گزارش
اطالع داد که    ي به خانواده و  هی، وزارت اطالعات در اروم1400وری شهر  17قرار گرفت. در    ي قهر  ي دساز یو مورد ناپد  ریدستگ   1400

در زمان دستگیري    ي که و  گویندمی و    کنندیرا رد م  حیتوض  نیا   ي کشته شده است. خانواده و  ي ریدستگ  نیاو بر اثر تبادل آتش در ح
بازداشت    حین  در  ي خبر مرگ ودرباره  که    1400  وریشهر  23  تا تاریخشده است.    ر یدستگ  اشپس از خروج از خانهمسلح نبوده و  

 د. بودن کرده ي اش خوددار به خانواده ، مقامات از بازگرداندن جسد اواي قرار گرفتمورد توجه رسانه

به طور معمول مردان، زنان   رانیا  ی درتی امن  کرده است که چگونه ماموران انتظامی و  مستند  هاي سابق خودالملل در گزارشعفو بین 
الکتر  از جمله  ترذیلیو    یانسانریظالمانه، غ  رفتارهاي   ریسا  وزندان را تحت شکنجه    ي هاله یپشت م  کودکانو   ، ی کیشالق، شوك 

 ي هااز مراقبت  ي عمد  تیو محروم  ي مواد شیمیاییتزریق اجبار،  آویزان کردن،  یجنس  آزار ،  القاي حس خفگی با آب،  نمایشی  ي هااعدام
 دهند.  قرار می  یپزشک

 

 

 

 

AI Index Number: MDE 13/4857/2021 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8049/2018/fa/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2018/09/iran-arrests-of-lawyers-and-womens-rights-activists-signal-intensifying-crackdown-on-civil-society/
https://undocs.org/A/76/160
https://undocs.org/A/76/160
https://undocs.org/A/76/160
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4480/2021/en/
https://hengaw.net/fa/news/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://hengaw.net/fa/news/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://hengaw.net/fa/news/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/fa/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3112/2016/en/

