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 MDE 13/2891/2020 :رقم الوثيقة  2020أيلول \سبتمبر 2 التاريخ

 مظنهرات  منذ  والتعذيب االختفنء  وحوادث  الواسحعة  االعتقنالت: اإلنسحننية  سحق 

 إيران يف 2019 الثنني ترشين/نوفمرب

 
"كانوا يقومون بتعذيبي وإيذائي بكل ما يف استطاعتهم من وسائل، بل قالوا إنهم سيفصلون ابني من الجامعة. قلُت 

. األوضاا  اععيشاية اعيرية أن  نا واالحتجاج بشا شااركُت يف مظارة.... للمطالبة بققوقلهم إنني لم أرتكب أي خطأ، 

[ سالطا  يف فقة، ورذا رو السابب الذي ععلني أشااريف يف اعظارة.... ولكنهم لال  يغةقونفأنا أرى عائلتي وأصادقائي 

 وبإرانة اعةشد األعىل". الدولةاتهموني بالعمل ضد 
قال عنظمة العفو الدولية إنه تعةض للقبض واالحتجاز بشاكل تعسافي وللتعذيب وه م من  مقافظة خةاساان الةضاوية، مشاهد،  تظارة سالمي منم

 .2019رضوب اععاملة السيئة فيما يتصل بمظارةا  نوفمرب/ترشين الثاني 

 
 

  أنحاء شتى في األشراا  م   اآلالف عشررات فيها وشرار  ،2019 الثاني تشرري  /نوفمبر في إيران عمَّت التي المظاهرات على ردا  
 إلى أدَّت واسعة قمع حملة اإليرانية السلطات شنَّت الوقود، أسعار في كبيرة زيادة ع   المفاجئ اإليرانية الحكومة إعالن إثر البالد،
  والنسرراء  الرجال م   آالف سرربعة م   أكثر على القبض وإلى المميتة، للقوة المتعمَّم االسررتاما   جرَّاء م   األشرراا ، مئات مقتل

 .أيا  غضون في سنوات، 10 ع   أعمارهم تزيم ال وبعضهم واألطفال،

ت وقم   أن إلى وخلصرررت بالمظاهرات، يتصرررل فيما عليهم ُقبض م   ضرررم اإليرانية السرررلطات فعلته ما المولية العفو منظمة تقصرررَّ
 واالختفاء التعسررفي، االحتجاز بينها م   اإلنسرران، لحقوق الجسرريمة االنتهاكات م   أنماطا   واسررع نطاق على ارتكبت السررلطات
  أيار/مايو وفي. عادلة محاكمة في للحق  صررارخة انتهاكات إلى  باإلضررافة السرريئة، المعاملة  ضرررو  م   وغيره والتعذيب القسررر ،

  م  304 وبيانات البالد، أنحاء ماتلف في المشررو  غير القتل ألنماط توثيق م   إليه توصرلت ما المولية العفو منظمة نشررت ،2020
 .المظاهرات خالل اإليرانية األم   قوات أيم  على ُقتلوا الذي   واألطفال والنساء الرجال

 

 املنهجية
لة مقابالت المولية العفو منظمة أجرت   تشرري \نوفمبر 26 م   الفترة في البالد،  خارج أشراا  10و إيران داخل شراصرا   66 مع مفصرَّ
  وغيره والتعذيب القسرر  واالختفاء التعسرفي االعتقال ضرحايا م   60 بينهم م    وكان. 2020 أغسرط  \آ  26 وحتى 2019 الثاني
  األشرراا  م   14و اختبأوا؛ الذي   المتظاهري   م   واثني   المقرَّبي ؛ معارفهم أو الضررحايا أقار  م   أو السرريئة، المعاملة ضرررو  م  

  بينهم وم   الصررررمد، هرذا في بهرا ُيعترم تحقيقرات أجروا أو االنتهراكرات، على شررررهودا   كرانوا مم   األحرما،، على المطَّلعي   اآلخري  
  ممارس م   وممر ِّسرررون وصرررحفيون، محليون، ونشرررطاء الطبي، المجال في وعاملون ومحامون، عليهم، ُيقبض لم ومارة متظاهرون

 .تالميذها بعض على ُقبض

  األشراا  م   يرغب لم   هاتفيي   خطَّي   ،2019 الثاني تشرري  /نوفمبر 25 منذ المولية، العفو منظمة خصرَّصرت ذلك، إلى وباإلضرافة
ية رسرالل المنظمة وتلقَّت. االعتقال حاالت ع   بمعلومات وإممادها بالمنظمة االتصرال في   عمة م   فيميو ومقاطع صوتية ورسرالل نصر ِّ
  وعاملون ومحامون، عليهم، ُقبض ألشرراا  معارف أو أصررمقاء أو وأقار  ومارة، متظاهرون بينهم وم   البالد، داخل األشرراا  مئات
 .السجون داخل م   مصادر ع   فضال   محليون، نشطاء أو وصحفيون الطبي، المجال في

  المنظمرة، في" الرقمي التحقُّق فريق" بمعرفرة منهرا التحقق وتم للمظراهرات، طويلرة فيرميو مقراطع الرموليرة العفو منظمرة حلَّلرت كمرا
 وشررهادات تقارير وكذلك مسررلولون، بها أدلى تصررريحات وراجعت القانونية، الوثالق م   وغيرها المحاكم أحكا  م   عمدا   وفحصررت
 .اإلنسان بحقوق معنية مستقلة أخرى منظمات نشرتها

  بواعث فيها عرضرت رليسري، إبراهيم القضرالية السرلطة رلي   إلىو روحاني، حسر   اإليراني الرلي   إلى برسرالة المنظمة وبعثت
 .الحالي التقرير نشر وقت حتى رد أ  المنظمة تتلق ولم. وإيضاحات تعليقات وطلبت قلقها
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 تعسفية بصور. واالحتجاز القبض

  المظاهرات، شررهمت التي الامسررة األيا  خالل نُف ِّذت االعتقاالت م   كثيرا   أن المولية العفو منظمة إليها توصررلت التي النتالج تبي ِّ  
  الذي  األشرراا  بعض على التعرف تم وقم. المظاهرات أعقبت التي واألسررابيع األيا  في اسررتمر الواسررعة االعتقاالت نمط إن إال

  كاميرات سررجلتها أو أمنيون موظفون التقطها صررور خالل م   الحاالت، م   كثير في سررلمية كانت والتي المظاهرات، في شرراركوا
  م  كثير على ُقبض كما. ممارسرررهم م   عليهم ُقبض األطفال بعض حالة وفي عملهم، مقار أو منازلهم م   عليهم وُقبض المراقبة،

  م  المظاهرات أثناء بهم لحق ما بسرربب طبية رعاية على للحصررول يسررعون كانوا حيث المسررتشررفيات، م   والمارة المتظاهري  
 .أخرى إصابات أو للحياة تهميما   تمثل نارية بأعيرة إصابات

 كانوا صرحفيون ذلك في بما وإعالميون، طالبيون، نشرطاء   المظاهرات بسربب عليهم للقبض تعسرفيا   اسرُتهمفوا الذي   بي   م   وكان
 ألنهم السررجون قضرربان خلف ظلما   أنفسررهم وجموا  آخرون أشرراا  أيضررا   وهنا . اإلنسرران حقوق ع   وممافعون األحما،، يغطون
 .المظاهرات خالل ُقتلوا الذي   بعض تأبي   حضروا

  بشرركل القبض أجل م   المظاهرات وذريعة المشررمد األمني المناخ السررلطات اسررتغلت طويلة، فترة منذ سررالم نمط مع واتسرراقا  
رقية أقليات إلى ينتمون نشطاء على  أيضا   تعسفي   باسم أيضا   وُيعرفون)  واآلذريون األحواز، عر  بينهم وم   مترساا ، تمييزا   تواجه عِّ

  األم  مسررلولي بعض أجرى المظاهرات، اسررتمرار وأثناء. المظاهرات في يشرراركوا لم أنهم م   بالرغم واألكراد، ،"(أذربيجان أترا "
 وإال المظاهرات في المشراركة م   خاللها روهمحذَّ  اآلذريي ، النشرطاء م   بعمد التهميم على تنطو  هاتفية اتصراالت واالسرتابارات

 .عليهم للقبض تعرضوا

  على بالضرر  يعتمون واألم   واالسرتابارات الشررطة مسرلولو  كان حيث عنيفة، بصرورة القبض أعمال نُف ِّذت الحاالت، م   كثير وفي
  التهميم سربيل على ُيشرهرون األم   قوات أفراد كان الحاالت، بعض وفي. مركبات داخل بقوة يمفعونهم ثم المسرتهمفي ، األشراا 
، ا. القبض عمليات خالل والمسرمسرات، الهجومية البنادق قبيل م   أسرلحة    فضال   المولية، العفو منظمة بها أبلغت التي للحاالت  ووفق 

  في االعتقاالت تمت فقم الماتلفة، اإلنسررران حقوق ومواقع األخبار مواقع في للجمهور المتاحة والمعلومات الرسرررمية البيانات ع  
 .إيرانية محافظة 31 أصل م   28

  لتسررليم عليهم للضررغط ماتبئي   كانوا الذي  " المطلوبي  " المحتجي   أسررر واحتجاز واعتقال وترهيب بمضررايقة السررلطات قامت كما
  وذلك االحتجاز، ره   كانوا اإلنسرران حقوق ع   وممافعي   متظاهري   عالالت السررلطات اسررتهمفت وبالمثل،. للسررلطات أنفسررهم
 .بالفيميو ُمصوَّرة أو مكتوبة" اعترافات" تقميم على إلجبارهم عليهم للضغط

  بحقوق معنية مسرتقلة جماعات م   وكذلك الضرحايا، وأهالي الضرحايا بعض م   المولية العفو منظمة جمعتها معلومات إلى واسرتنادا  
  اإلنسران، حقوق ع   ممافعون وبينهم وغيرهم، متظاهري   500 م   أكثر وبيانات أسرماء المنظمة سرجَّلت فقم إيران، خارج اإلنسران
  .2019 الثاني تشري  /نوفمبر بمظاهرات يتصل فيما جنالية لتحقيقات تعرضوا مم  

 فادحة محاكمات إثر باإلعما  أحكا  ضررمهم صررمرت قم المسررجلي   أولئك م   األقل على ثالثة كان ،2020 أغسررط  \آ  26 وحتى
دينوا الجور،
ُ
  بي  المماني   على فرضرت التي السرج   فترات  وتراوحت. والتاريب اإلحراق أعمال بسربب" هللا محاربة" بتهمة خاللها أ
ا عشرر اثني م   أكثر بأن المنظمة علمت وقم. المولة بأم   تتعلق ُمبهمة صرياغات ذات تهم إلى اسرتنادا   سرنوات 10 و شرهر   شراصر 
 .التقرير هذا نشر وقت حتى األقل على اثني   على بالجلم أحكا  ونُفذت ،بالسج   أحكا  إلى باإلضافة بالجلم عليهم حكم

  تشرري /نوفمبر بمظاهرات يتصرل فيما أحكا ، ضرمهم وصرمرت ُحوكموا الذي   لألشراا  الفعلي العمد أن المولية العفو منظمة وترى
ذت، التي االعتقرال عمليرات م   الكبير العرمد إلى برالنظر بكثير، ذلرك م   أكبر ،2019 الثراني   إيران في واألحكرا  المحراكمرة وأنمراط نُفر ِّ
  الشررميم الاوف مناخ إلى منه، كبير جانب في المعلومات، إلى االفتقار ويرجع. البالد عمو  في مظاهرات عقب سررابقة حاالت في
  اسررتعماد على المطَّلعي   األشرراا  م   وغيرهم المحامي   وم   وأقاربهم الضررحايا م   أقل عمدا   جعل مما السررلطات، خلقته الذ 
 .بشهاداتهم لإلدالء للتقمُّ 

  قرانون" م   مسررررتمرمة   2019 الثراني تشررررري  /نوفمبر بمظراهرات يتصررررل فيمرا عليهم ُقبض م   إلى الموجهرة التهم كرانرت مرا وعرادة  
  إلى االنتمراء"و ،"القومي األم   ضررررم جرالم الرتكرا  والتواطل التجمهر"و ،"العرا  برالنظرا  اإلخالل" بينهرا وم   ،"اإلسررررالمي العقوبرات
  وتتيح وُمبهمة للغاية  فضرررفاضرررة إنها حيث المشرررروعية، مبمأ مع التهم هذه تعريف ويتناقض". القومي األم   زعزعة بغرض جماعة

 أو الجمعيات تكوي   وحرية التعبير،  حرية في للحق السررلمية الممارسررة على قيود لفرض تعسررفي بشرركل اسررتامامها للسررلطات
 .التجمع وحرية إليها، االنضما 

  مناهضررة دعاية ترويج: "المتظاهري   ضررم اسررُتاممت والتي ،"اإلسررالمي العقوبات قانون" م   المسررتممة األخرى التهم بي   وم  
  الناحية م   تُجر ِّ  البنود وهذه". العا  الرأ  بلبلة بغرض أكاذيب نشرررر"و ،"مسرررلولي   إهانة"و ،"األعلى المرشرررم إهانة"و ،"للنظا 
 .اإلنسان لحقوق المولي القانون بموجب إيران التزامات مع يتناقض مما واآلراء، األفكار ع   الحر التعبير الفعلية

  على" أدلرة" براعتبرارهرا سررررلميرة أنشررررطرة وردت الرموليرة، العفو منظمرة عليهرا اطلعرت التي المحراكمرات ووثرالق المحراكم أحكرا  وفي
  أعمال" أو" قانونية غير مظاهرات" بوصرفها السرلطات إليها أشرارت فيما المشراركة: بينها وم   القومي، األم   ضرم إجرامية أنشرطة
  التواصررل مواقع على مشرراركتها أو ونشرررها للمظاهرات فيميو لقطات وتصرروير المظاهرات؛ أثناء سررياسررية أغنيات وإنشرراد ؛"شررغب

  مع التعاطف ع   االجتماعي التواصرل مواقع على والتعبير لهم؛ شرمو  وإضراءة المظاهرات، أثناء ُقتلوا لم   تأبي   وحضرور االجتماعي؛
  إلى الناس تمعو االجتماعي التواصل مواقع على تعليقات ومشاركة ؛"شهماء" باعتبارهم إليهم واإلشارة المظاهرات خالل ُقتلوا م  

  .للمظاهرات تأييما   اإلنترنت على تعليقات وكتابة المظاهرات؛ خالل ُقتلوا م   تأبي   في المشاركة
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هرت كمرا  كرل في ولك ،. عرامرة ممتلكرات وتحطيم إحراق قبيرل م   تهم   برالمظراهرات يتصررررل فيمرا عليهم ُقبض مم   كثيري   إلى ُوج ِّ
  متهمي  اشرترا  إلى تحميما   تشرير موثوقة   أدلة   السرلطات تُقم  لم بالتفاصريل، المولية العفو منظمة درسرتها التي المماثلة الحاالت
 .دوليا   بها المعترف الجنالية الجرالم م   تُعم عنف أعمال في مباشر بشكل بعينهم

  تهما   لهم، هتوج ِّ  أن في فكَّرت أو المتظاهري ، بعض إلى السرررلطات فيها  وجَّهت حاالت بعمة أيضرررا   علم المولية العفو منظمة ولمى
  بهبهران ممينرة في السررررابقي   المعتقلي   م   40 ع   يقرل ال ما هلالء بي   وم  . باإلعما  عليهرا ُيعراقب وفضررررفراضررررة ُمبهمرة جنراليرة

فرج ولك   ،(المسلح التمرد" )البغي" بتهمة أولية جنالية لتحقيقات خضعوا حيث خوزسرتان، بمحافظة
ُ
 تهم توجيه بمون الحقا   عنهم أ

  ،(فشرافويه سرج   باسرم أيضرا   وُيعرف) الكبير المركز  طهران سرج   في محتجزا   كان مقيمي، سريامك ُيمعى وشرا  لهم؛ رسرمية
ا تبرلته تمت ولك   ،"هللا محاربة" بتهمة  وُحوكم   األم  ضم  جرالم الرتكا  والتواطل التجمع" بتهمتي بمال   وإدانته التهمة هذه م    الحق 
  ريحاني، حسرري   آخر، شررا  متظاهر أشررهر؛ وثالثة سررنوات خم   لممة بالسررج   عليه وُحكم" العا  بالنظا  اإلخالل"  و" القومي
ا محتجز   ومحمم مراد ، حسري   أمير هم شربان وثالثة المحاكمة وينتظر" هللا محاربة" برررررر  ومتهم المركز  طهران سرج   في أيضر 
 .2020 شباط/فبراير في ،"هللا محاربة" بتهمة باإلعما  عليهم ُحكم تمجيم ، وسعيم رجبي،

 

 القرسي واالختفاء الخارعي  العالم عن بمعيل االحتجاز

 او أسررابيع، أو أيا ، لممة القسررر   واالختفاء الاارجي العالم ع   بمعزل لالحتجاز رأ ، سررجناء وبينهم المعتقلي ، م   كثير تعرَّض
  كثيري  أن تبيَّ   عادية، سرجون إلى المعتقلي    هلالء نقل وبعم. عنها اإلفصرا  يتم لم أماك   في احتجازهم أثناء وذلك شرهور، حتى
  األماك  وهذه ،"األمنية االحتجاز مراكز" باسرم رسرميا   لها ُيشرار مراكز في أو رسرمية، غير سررية احتجاز أماك   في احُتجزوا منهم

  في آخرون معتقلون واحُتجز. الثور  الحرس وقوات االسررررتابرارات وزارة ذلرك في بمرا واالسررررتابرارات، األم   أجهزة ترميرهرا والمراكز
  بهم  باالتصرال لهم ُيسرمح لم أو محمود، بشركل إال ومحاميهم بعالالتهم  باالتصرال لهم ُيسرمح ولم الشررطة، مراكز أو مكتظَّة سرجون
 .معتقلي   الحتجاز وممارس رياضية ومالعب عسكرية ثكنات أيضا   اسُتاممت الممن، بعض وفي. اإلطالق على

  والمشررررحة، للمسرررتشرررفيات، توجهوا أنهم شرررميمة معاناة عانوا الذي   األقار  بعض ذكر المولية، العفو منظمة مع مقابالت وفي
  ولك  ذويهم، ع   لالسررررتعال  المعروفرة االحتجراز مراكز م   وغيرهرا والسررررجون الثور ، والحرس النيرابرة، ومقرار الشرررررطرة، ومراكز

  ع  معلومات م   لميهم بما  اإلدالء عمما   يرفضررون المسررلولون كان الحاالت، بعض وفي. لهم معلومات أ  ميمتق رفضررت السررلطات
  أقاربهم بأن لألهالي مسرلولون أقرَّ  أخرى،  حاالت وفي. االحتجاز   قيم كانوا أنهم علما أقاربهم،  قسرريا الماتفي    األفراد ومكان مصرير
 .إليهم المنسوبة التهم ع   أو احتجازهم مكان ع   اإلفصا  رفضوا ولكنهم الحجز، في

  للحصرررول السرررعي واصرررلوا ما إذا عليهم بالقبض تهميمهم إلى كثيرة أحيان في السرررلطات لجأت األهالي، محنة تافيف م   وبمال  
  على السررلطات قبضررت المولية، العفو منظمة وثَّقتها التي الحاالت إحمى ففي. عنهم علنا   تحمثوا إذا أو ذويهم، ع   معلومات على
  .ومكانهما مصيرهما ع   الستعالمه وذلك القسر ، االختفاء ضحايا م   اثني   أسرة أفراد أحم

  العالالت م   كثيرا   يجعل أن واسرررع نطاق على القسرررر   واالختفاء الاارجي العالم ع   بمعزل االحتجاز اسرررتاما  شرررأن م   وكان
  قيم على زالوا ما أ  ماتوا قم كانوا إذا وما ذويهم، بشرأن خوف في كثيرة عالالت وظلَّت. اليقي   وعم  العميق الحزن م   حالة تعاني
  إعادة السررلطات ورفض األم ، قوات أيم  على المميتة القوة اسررتاما  جراء م   وفيات وقو  ع   أنباء تواتر وسررط  وخاصررة الحياة،
 .الحجز في وفيات وقو  ع   األنباء وكذلك عالالتهم، إلى ُقتلوا م   جثث

  يتصرررل فيما القسرررر  االختفاء  حاالت م   األقل على بثال، علم على المولية العفو منظمة كانت ،2020 أغسرررط  \آ  26 وحتى
 رودبريان مهم  األخوان ذلك في بما المعنيي ، األشرراا  ومكان مصررير ع   اإلفصررا  عم  السررلطات واصررلت حيث بالمظاهرات،
 .رودبريان ومصطفى

 

 السيئة اععاملة رضوب من وه م التعذيب

  التحقُّق فريق" منها تحقَّق التي الفيميو ولقطات والمحامي ، العيان وشرهود الضرحايا، وأهالي الضرحايا، م   عمد شرهادات م   يتبي  
  معنيرة منظمرات م   وتقرارير إخبراريرة، وتقرارير إيران، داخرل اإلنسرررران حقوق ع   مرمافعي   وتقرارير الرموليرة، العفو منظمرة في" الرقمي
  م  وغيره التعذيب اسررتامموا السررجون مسررلولي وبعض واألم   واالسررتابارات الشرررطة عناصررر أن إيران، خارج اإلنسرران بحقوق
  حتجازاال مراكز في الحقا   أو القبض عمليات أثناء سررواء واألطفال، والنسرراء  الرجال ضررم واسررع نطاق على السرريئة المعاملة ضرررو 

  م  وغيره التعذيب لاطر ُعرضررررة   أكثر كانوا المعتقلي   أن إلى المولية العفو منظمة وتوصررررلت. البالد أنحاء ماتلف في والسررررجون
  .القسر  االختفاء م   نو  بمثابة تُعم ظروف في الحتجازهم، األولى الفترة في التحقيقات أثناء السيئة المعاملة ضرو 

 كران كمرا وإذاللهم، وترهيبهم المعتقلي   لمعراقبرة ُيسررررتارم  كران التعرذيرب أن الرموليرة العفو منظمرة جمعتهرا التي المعلومرات وتفيرم
 أيضررررا   بل المظاهرات، في باشررررتراكهم فقط لي   المعتقلي ، تُجر ِّ " اعترافات"و أقوال النتزا  التحقيق في كأسررررلو  ُيسررررتام 
  حكومات مع وكذلك إيران،  خارج إعالمية ومنافذ اإلنسرررران، حقوق ع   وممافعي   معارضررررة، اعاتجم مع ُزعم، حسرررربما بعالقاتهم،
  .أجنبية

  بالعصرري وللضررر  والَجلم، واللكم وللركل أعينهم، لعصررب أو بلثا  رؤوسررهم لتغطية تعرضرروا أنهم الضررحايا روى الحاالت، أغلب وفي
  طويلرة، لفترات مللمرة أوضررررا  في الوقوف على اإلجبرار أو\و والتعليق معرمنيرة، وبرأسررررال  والهراوات والسرررركراكي   المطراط وأنرابيرب
  بعض في وصرلت طويلة، لفترات االنفراد  الحب   ره   والوضرع الشرر ، ومياه الغذاء م   كافية كميات على الحصرول م   والحرمان
 .وشهور بل أسابيع، إلى الحاالت
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قي   برأن تفيرم أوليرة مصررررادر م   معلومرات الرموليرة العفو منظمرة جمعرت كمرا   وكرذلرك واالسررررتابرارات، األم   أجهزة إلى ينتمون محق ِّ
ونهم ثم مالبسررهم م   معتقلي   يجر ِّدون كانوا السررجون، في مسررلولي     أطفال، بينهم م   معتقلون، تعرَّض كما البارد، بالماء يرشررُّ

  اليمي   أظافر ولنز  لكليهما، أو طويلة لفترة والصوت الضوء م   متتالية لمفعات أو الشميم والبرد الشميم الحر م   لنوبات أيميهم على
هم عنوة ، القممي   أو ِّ   حم إلى بالماء والغمر الكهربية، بالصررررممات والصررررعق كيمالية، مواد تناول على واإلجبار الفلفل، برذاذ ولرشرررر 

 .البالد في توثيقها سبق التي التعذيب أنماط مع تتسق أساليب وهي الوهمي، واإلعما  االختناق،

  داخل والمصررادر الضررحايا وأقار  الضررحايا ذلك في بما أولية، مصررادر م   المولية العفو منظمة تلقتها التي المعلومات تكشررف كما
  على واإلكراه المالب   م   التجريم خالل الذكور، المحتجزي   ضرم جنسريا   عنفا   ارتكبوا السرجون ومسرلولي المحققي   أن السرجون،
  المنطقة على الفلفل ورش المسررتمر، اللفظي الجنسرري واالعتماء ،الضررحايا إذالل إلى يهمف الذ  الجسررم  والتفتيش  التعر ،

 .بالكهرباء الاصيتي   وصعق التناسلية،

  الحصررول إلى تهمف النفسرري التعذيب م   شررتى أشرركاال   أيضررا   الضررحايا  ذكر المولية، العفو منظمة  وثَّقتها التي الحاالت جميع وفي
  والتهميم بالقتل والتهميم المهينة؛ واأللفاظ للشررتالم المسررتمر االسررتاما  الشررالعة األشرركال بي   وم  . باإلكراه" اعترافات" على
  تعذيبهم،  أو والزوجات، المسرررنُّون  اآلباء ذلك في بما المعتقل، عاللة م   أفراد على بالقبض والتهميم للمعتقلي ؛ التعذيب م   بمزيم
قون كران حراالت، عرمة وفي. عرالالتهم أفراد أو المعتقلي   براغتصررررا  والتهرميرم آخر؛ نحو أ  على إيرذالهم أو قتلهم، أو   يهرم ِّدون المحق ِّ

  للتحقيق ياضرعون وبأنهم الحجز في لهم أقار  بوجود كذبا   الضرحايا يابرون أو التعليمية، ملسرسراتهم م   الضرحية أبناء بفصرل أيضرا  
 .منهم مقربة على التعذيب أو

قو ذلك  في  بما السلطات،  دأبت  كما قو االستابارات  وزارة محق ِّ   المحاكمات،  ومسلولو السجون  ومسلولو الثور ، الحرس قوات  ومحق ِّ
  التي لإلصرابات الطبي العالج على الحصرول م   عمما   بحرمانهم السريئة المعاملة ضررو  م   وغيره للتعذيب المعتقلي   تعريض على
  م  بهم لحقت التي اإلصررابات وكذلك الضررر ، وع   نارية طلقات ع   الناجمة اإلصررابات ذلك في بما المظاهرات، لخال بهم لحقت
  .منها يعانون خطيرة صحية حاالت لعالج يحتاجونها التي األدوية م   المحتجزي   حرموا ،الحاالت بعض في. التعذيب جراء

 

  المعاملة  ضرو  م    وغيره للتعذيب بالتعرض المعتقلي    ادعاءات في تحقيقات أ   إجراء يتم لم المولية، العفو منظمة علم  حم وعلى
 .األعمال هذه ع   مسلول أ  محاسبة تتم لم كما المحاكم، في االدعاءات هذه فيها ُقممت التي الحاالت في حتى السيئة،

و ِّر السررريئة، المعاملة ضررررو  م   وغيره التعذيب وطأة تحت انُتزعت باإلكراه" اعترافات" وهنا  ذيع  بعضرررها وصرررُ
ُ
  التليفزيون على وأ

 أفراد إلدانة بها ُيعتم أدلة باعتبارها المحاكم جانب م   ممنهج بشرركل اسررُتاممت ثم القبض، عمليات م   قاللل أيا  بعم الرسررمي
 وطأة تحرت بهرا أدلوا إنهم وقالوا المحراكم، في أقوالهم ع   المتهمون فيهرا تراجع التي الحراالت في حتى الجور، فادحة محراكمرات في

  .السيئة المعاملة ضرو  م   وغيره التعذيب

 

 الجائة. اعقاكما 

 إجراءات م   2019 الثاني تشررري  /نوفمبر بمظاهرات يتصررل فيما والمحاكمة للتحقيق وخضررعوا عليهم ُقبض الذي   األشرراا  عانى
 .الجور فادحة قضالية

  ع  والمسررررلولي   واالسررررتابرارات، األم   أجهزة إلى ينتمون الرذي   المحققي ، أن الرموليرة العفو منظمرة أجرتهرا التي البحو، وتبي ِّ  
  السررلطة فحصررت الذي   المحامي   حتى بالمحامي ،  االتصررال في حقهم م   المعتقلي   حرمان على ممنهج بشرركل دأبوا المحاكمة
 .التحقيق مرحلة خالل وذلك وأقرَّتهم، بياناتهم القضالية

  م  المعتقلي   يمنعون الحاالت، بعض في القضررراليون، والمسرررلولون المحاكمة مسرررلولو كان البالد، في متزايم نمط مع وتماشررريا  
  نحو على المعتقلي ، يابرون وكرانوا ذاتهرا، اإليرانيرة للقواني   مارالفرة في وذلرك المحراكمرة، أثنراء اختيرارهم م   بمحرامي   االسررررتعرانرة

  ذلك يرفضرون الذي   المتهمون وكان القضرالية، السرلطة رلي   أقرَّها المحامي   م   قالمة م   محاميهم اختيار عليهم أن قانوني، غير
  .المحاكمة خالل أنفسهم تمثيل هم يتولوا أن إلى مضطَّري   بالتالي أنفسهم يجمون

  إما هذا كان. قانوني تمثيل أ  دون باالحتجاجات صررررلة على محتجزون أفراد فيها حوكم  حاالت سرررربع المولية العفو منظمة ووثقت
 ألن أو المحاكمة، في أنفسررررهم تمثيل على بالترالي أجبرهم ممرا اختيرارهم، م   بمحرا  االتصررررال م   عليره المرمعى حرمان نتيجرة

 مصرادر م   المولية العفو منظمة وتمر . قانوني تمثيل على الحصرول فرصرة المولة لهم تتيح أن دون غيابهم، في حوكموا المتهمي  
 .بكثير أعلى الحاالت هذه لمثل الحقيقي العمد أن مطلعة

  المحامون  كان حيث ماللم،  دفا  إلعماد والتسهيالت الوقت م   يكفي  ما على الحصول  في المتهم  حق إهمار على العادة  جرت  كما
  الماللمة التسرررهيالت على الحصرررول م   وكذلك المحاكمات، بمء حتى موك ِّليهم قضرررايا ملفات على االطال  م   ُيحرمون  ما غالبا  

  قاللل سراعات قبل إال محاميهم بمقابلة للمعتقلي   ُيسرمح يك   لم األحيان، م   كثير وفي. موك ِّليهم مع بسررية والتواصرل للتشراور
 .المحاكمة بمء بعم إال بمقابلتهم لهم ُيسمح لم األحيان بعض وفي المحاكمة، موعم م  

  ولمى. عادلة علنية جلسررررات في محاكمتهم في المتهمي   لحق بالماالفة مغلقة، جلسررررات في تُعقم المحاكمة إجراءات وكانت
دينوا ذلك ومع محاكمتهم، أثناء حاضررررري   فيها المتهمون يك   لم األقل على  حاالت بثال، أيضررررا   علم المولية العفو منظمة

ُ
  وصررررمر أ

 .غيابيا   عليهم الحكم
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  يفتقرون كانوا كما ضررمهم، والتحيُّز للمتهمي   بالعماء عموما   يتسررمون والثورية الجنالية المحاكم هيئات يرأسررون الذي   القضرراة وكان
 .واألم   االستابارات مسلولو يوجهها التي لالتهامات صراحة   بتأييمهم والحياد، النزاهة إلى

  مكتوبة مذكرات تقميم فرصررة ومحاميهم المعتقلي   م   لكثير تُتح ولم جلسررات، أية عقم بمون األحكا  تأييم يتم كان عا ، وبشرركل
  تعوق السرلطات كانت الحاالت، م   كثير وفي. االسرتئناف طلب مع تُقم  التي المذكرات باالف حججهم، لتأييم االسرتئناف لمحكمة
 .األحكا  م   مكتوبة بنسخ   ومحاميهم عليهم المحكو  إمماد برفضها فعَّال، استئناف تقميم إمكان

 

 العقاب من اإلفال  أزمة

  القسرررر  واالختفاء التعذيب جرالم بتنفيذ األوامر إلصرررماره المحاسررربة، ع   ناهيك للتحقيق، عا  موظف أ  ياضرررع لم اآلن، حتى
  لموافقته أو الجرالم، هذه ارتكا  في الشرتراكه أو أعقابها، وفي المظاهرات خالل اإلنسران لحقوق الجسريمة االنتهاكات م   وغيرها
  وعمد عليهم، ُقبض لم   النهالي العمد باصرررو  رسرررمية معلومات أية ع   اإلعالن اإليرانية السرررلطات رفضرررت كما. ارتكابها على

 .قضاياهم ووضع االحتجاز، ره   يزالون ال الذي   األشاا 

  ارتُكبت التي اإلنسان حقوق  انتهاكات ع   العقا  م   اإلفالت أزمة فإن الماضي،  في وقعت التي األخرى الفظالع مع الحال هو  وكما
  عمد أدلى فقم. المحاسرربة وضررمان التحقيقات إجراء ع   التقاع   مجرد تتجاوز 2019 الثاني تشررري  /نوفمبر مظاهرات سررياق في
  االضرطرابات  بإنهاء لقيامها واالسرتابارات األم   لقوات المميح تُكيل األمر، واقع في كانت، بتصرريحات البالد في المسرلولي   كبار م  

 ."الاطورة وبالغ وواسع عميق ماطط" على" ساحقا   انتصارا  " باعتباره الوحشي بالقمع وتحتفي بسرعة،

  مسررلولي بعض دأ  أعقابها، وفي المظاهرات خالل ارتُكبت التي اإلنسرران حقوق انتهاكات" تبرير" إلى يهمف متناسررق جهم وفي
 نشررر إلى يسررعون الذي  " األشرررار"و" الثورة أعماء"و ،"الشررغب مثير " م   بأنهم عليهم المقبوض المتظاهري   وصررف على المولة

  لحقت التي األضررررار على المسرررلولون  هلالء ركَّز كما الاارج، في معارضرررة وجماعات" معادية أجنبية قوى" بمسررراعمة الفوضرررى
 .المظاهرات بعض خالل وخاصة عامة بممتلكات

 

 الدولية واععاي  الدويل نالقانو 

.  السررج  أو االحتجاز  أو القبض ذلك في بما تعسررفي، بشرركل حريته م   شررا  أ  حرمان اإلنسرران لحقوق المولي القانون يحظر
  في ممارسررررته وتُحظر دولية، جريمة   التعذيب وُيعرم. زيارات تلقي وفي الارارجي بالعرالم االتصررررال في الحق للمحتجزي   يكفرل كمرا
  م   آخر شركل أ  أو السريئة المعاملة ضررو  م   غيره أو التعذيب نتيجة تُنتز  التي األقوال جميع تُسرتبعم أن ويجب. الظروف جميع
 .االنتهاكات لهذه ارتكابهم في ُيشتبه م   ضم القضايا عما فيما القضالية، اإلجراءات جميع م   اإلكراه أشكال

  م  لجميع ُيكفل أن ويجب. الُعرفي المولي القانون م    جزءا   باعتباره المول، لجميع قانونا   ملزما   حقا   عادلة محراكمرة في الحق وُيعتبر
 وإجراءات للمحاكمة السررابق الحب   مرحلة وطوال عليهم القبض وقت م   بمحامي   االسررتعانة في الحقُّ  جنالية إجراءات يواجهون
  تُهم إلى اسرتنادا   احتجازهم عم  في والحقُّ  بالُجر ؛ االعتراف أو أنفسرهم ضرم الشرهادة على إجبارهم عم  في والحقُّ  المحكمة؛
  أن في والحقُّ  والنزاهة؛ واالسرتقاللية بالكفاءة تتمتع محكمة أما  علنية جلسرات في تُعقم عادلة، محاكمة نيل في والحقُّ  ُمبهمة؛
  .وُمعلَّال   علنيا   عليهم الحكم يكون

  وتقميم انتهاكات، م   ُيزعم فيما السررررعة وجه على  ونزيهة ومسرررتقلة وفعَّالة وافية تحقيقات  بإجراء التزا    المول عاتق على ويقع
  المجتمع، أفراد م   وغيرهم وعالالتهم، الضرررحايا حق وم  . التحقيقات نتالج نشرررر وينبغي. العمالة سررراحة إلى عنها المسرررلولي  

 وفعَّال كامل تعويض على الحصررول اإلنسرران حقوق انتهاكات ضررحايا حق م   إن كما. اإلنسرران حقوق انتهاكات ع   الحقيقة معرفة
 .أضرار م   بهم لحق عما

 

 توصيا 

جنوا الذي   جميع ع   شررررط أو قيم  ودون فورا    اإلفراج إلى اإليرانية السرررلطات المولية العفو منظمة تمعو   سررروى سررربب دونما سرررُ
  يتصررل فيما السررلمي، التجمع  وحرية إليها،  االنضررما  أو الجمعيات تكوي    وحرية التعبير، حرية في لحقهم السررلمية ممارسررتهم
  لحقوق السررلمية الممارسررة ع   الناجمة التهم جميع إسررقاط السررلطات على وينبغي. 2019 الثاني تشررري  /نوفمبر بمظاهرات
 نزيهة تحقيقات  إجراء السرررلطات على ويجب. رالجو فادحة لمحاكمات نتيجة   صرررمرت التي األحكا  جميع إلغاء وضرررمان اإلنسررران،
  وبحاالت السرريئة المعاملة ضرررو  م   وغيره التعذيب بأعمال المتعلقة االدعاءات جميع في السرررعة وجه على وفعَّالة ومسررتقلة
 .عادلة محاكمات في العمالة ساحة إلى األعمال هذه ع   المسلولي   لتقميم تمهيما   القسر ، االختفاء

  العفو منظمة تجم ِّد إيران، في منهجية بصورة العقا  م   اإلفالت وشيو  ارتُكبت التي اإلنسان حقوق انتهاكات جسامة إلى وبالنظر
  األنماط باصرررو  المتحمة األمم إشرررراف تحت تحقيق بإجراء قرار بإصرررمار المتحمة باألمم اإلنسررران حقوق لمجل   دعوتها المولية

  أعمال وكذلك السريئة، المعاملة ضررو  م   وغيره والتعذيب القسرر  االختفاء  وحاالت الواسرعة االعتقاالت م   المتفشرية الممنهجة
  أعقابها، وفي 2019 الثاني تشرري  /نوفمبر مظاهرات خالل وقعت التي األنماط وهي والمارة، المتظاهري   لبعض المشرر  غير القتل
  .تكرارها عم  وضمان األعمال تلك ع   المحاسبة ضمان بغرض وذلك
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  التعبير، حرية في الحق وحماية باحترا  اإليرانية السررلطات تطالب أن المتحمة األمم في  األعضرراء المول بجميع المنظمة تهيب كما
  طريق ع   المولي، القانون مع متماشية   اإليرانية القواني   وبجعل السلمي؛ التجمع  وحرية إليها، االنضما   أو الجمعيات تكوي    وحرية
  كل ومكان مصرير ع    وباإلفصرا  عليها؛ جوهرية تعميالت إجراء أو" اإلسرالمي العقوبات قانون" في الُمبهمة الصرياغات ذات البنود إلغاء
  بما السريئة، المعاملة ضررو  م   وغيره للتعذيب حم وبوضرع ؛2019 الثاني تشرري  /نوفمبر بمظاهرات يتصرل فيما قسرريا   اختفوا م  
  المولية المعايير مع متماشرررية   المحاكمات جميع تكون أن تكفل محمَّدة خطوات وباتااذ وإذاعتها؛ باإلكراه" اعترافات" انتزا  ذلك في

  حقوق لمجل   الترابعي   الاراصرررري   المقرري   م   المقرممرة الزيرارة طلبرات قبول على اإليرانيرة السررررلطرات حرث يجرب كمرا. للعرمالرة
 .المتحمة باألمم اإلنسان

  

 وتوصينت نتنئج
 

  في مفاجئة كبيرة زيادة ع   اإليرانية الحكومة إعالن إثر ،2019 الثاني تشرررري  /نوفمبر في البالد عمَّت التي المظاهرات أعقا  في
  م  كثير واحُتجز. واألطفال والنسراء الرجال آالف واحتجاز اعتقال إلى أدَّت واسرعة قمع حملة اإليرانية السرلطات شرنَّت الوقود، أسرعار

  احتجراز أمراك   في أو رسررررميرة،" أمنيرة" احتجراز مراكز في ُمطوَّلرة لفترات االنفراد  الحب   ره   رأ ، سررررجنراء وبينهم المعتقلي ،
 آخرون واحُتجز. قسر  اختفاء بمثابة تُعم أوضا  في  أحيانا   االحتجاز وكان أمنية،  وأجهزة استابارات  أجهزة تميرها رسمية غير سرية
جبر قضريتهم، في التحقيق مرحلة خالل بمحامي    االتصرال م   المعتقلي   جميع وُحر . مكتظَّة سرجون أو احتجاز مراكز في

ُ
  بعضرهم  وأ

  محرامي  وجود م   البعض ُحر  كمرا. السرررريئرة المعراملرة ضرررررو  م   وغيره التعرذيرب وطرأة تحرت وذلرك تُجر ِّمهم، برأقوال اإلدالء على
 فادحة محاكمات في للغاية وُمبهمة  فضرررفاضرررة بتهم المعتقلي   م   كثير ُحوكم بعم، وفيما. المحاكمات خالل حتى قانونا   يمثلونهم
 .العادلة للمحاكمة األساسية المولية بالمعايير تفي ال الجور

، بالمظاهرات يتصرل فيما وقعت التي واالحتجاز القبض أعمال كانت الحاالت، م   كثير وفي   ونماد أشراا  اسرُتهمف حيث تعسرفية 
.  السررلمي التجمع وحرية إليها، واالنضررما  الجمعيات تكوي    وحرية التعبير، حرية في لحقهم السررلمية ممارسررتهم سرروى سرربب

 األمر وهو الواجبة، اإلجراءات لضرررمانات  انتهاكا   تمث ِّل تقريبا ، الحاالت جميع في واالحتجاز، القبض أعمال كانت ذلك، إلى  وباإلضرررافة
 .جالرة محاكمات إلى ويلد  تعسفية واالحتجاز القبض أعمال يجعل الذ 

  حقوق وانتهاكات الجسرريمة الجرالم ادعاءات باصررو  تحقيقات فتحت قم اإليرانية السررلطات تك   لم ،2020 تموز/يوليو 30 وبحلول
  في عليهم ُقبض الذي   األفراد آالف ضررم اإليراني، القضرراء جهاز تواطل ظل في واألم ، االسررتابارات عناصررر ارتكبها التي اإلنسرران
  واسررعة قمع حملة السررلطات شررنَّت ذلك، م   وبمال  . 2019 الثاني تشررري  /نوفمبر بمظاهرات يتصررل فيما واسررعة اعتقال حمالت
  القمع أعمال لمرتكبي المميح تُكيل راحت بينما واإلنصرراف، العمالة لنيل يسررعون مم   والشررهود وأقاربهم الضررحايا وإخراس لترهيب
 .الوحشي

  إلى القضرالية، والسرلطة التنفيذية والسرلطة التشرريعية السرلطة وهي الثالثة، اإليرانية الحكومة أفر  المولية العفو منظمة وتمعو
 :التالية التوصيات تنفيذ يكفل بما صالحياتها نطاق في اإلجراءات جميع اتااذ

 

 التعسفي  االحتجاز

  لحقوقهم السررلمية ممارسررتهم سرروى سرربب دونما احُتجزوا الذي   األشرراا  جميع ع   شرررط أو قيم ونود فورا   اإلفراج 
 مظاهرات؛ في سلميا   المشاركة ذلك في بما التجمع، وحرية إليها، واالنضما  الجمعيات تكوي   وحرية التعبير، حرية في اإلنسانية

  ع  الناتجة األحكا  جميع إلغاء وضرررمان فورا ، اإلنسررران لحقوق السرررلمية الممارسرررة ع   الناجمة التهم جميع إسرررقاط 
  المعراملرة ضرررررو  م   غيره أو التعرذيرب خالل م   انُتزعرت أقوال إلى اسررررتنرمت التي األحكرا  ذلرك في بمرا الجور، فرادحرة محراكمرات
  بما محاكمتهم إعادة فيجب دوليا ، بها معترف جنالية تهم لهم  ُوجهت الذي   األشاا  أما. محا    غيا  في بها  اإلدالء تم  أو السيئة،
 المولية؛ المعايير مع يتماشى

 دوليا   بها ومعترف بوضرو  ُمعرَّفة تهم أسراس على  إال جنالية إلجراءات أشراا  ياضرع أال وضرمان المشرروعية، مبمأ تعزيز 
 اإلنسان؛ لحقوق المولي والقانون المولية المعايير مع نفسها هي تتماشى قواني   في

  قانونية في الطع   حق حريتهم م   المحرومي   األشررراا  لجميع يكون أن الفعلية، الممارسرررة وفي القانون في التكفُّل، 
  االحتجاز أن ثبت ما إذا عنهم باإلفراج أمر إصرمار صرالحية لها تكون ومحايمة مسرتقلة نظامية محكمة أما  اسرتمراره وفي احتجازهم

 قانوني؛ غير

  الذ  اإلسرالمي، العقوبات قانون في الُمبهمة الصرياغات ذات البنود لجميع جوهرية، تعميالت إجراء أو الكامل، اإللغاء ضرمان 
  ذلك في بما السرررلمي، التجمع وفي إليها، واالنضرررما  الجمعيات تكوي   وفي التعبير، حرية في الحق على لها مبرر ال قيودا   يفرض
     المولي؛ القانون مع متماشية   جعلها يكفل بما وذلك ،698و 618و 610و 609و 514و 500و 499 المواد

 

 السيئة المعاملة ضرو  م   وغيره التعذيب
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  ذلرك في بمرا الرموليرة، والمعرايير الرمولي القرانون مع يتمراشررررى بمرا المحلي، القرانون في جريمرة بوصررررفره التعرذيرب تعريف 
  التعذيب حظر يقتصرر أال وضرمان ،"المهينة أو الالإنسرانية أو القاسرية العقوبة أو المعاملة  ضررو  م   وغيره التعذيب مناهضرة اتفاقية"

  أن وضررمان حاليا ، اإليراني المسررتور ين ُّ  حسرربما ،"معلومات على الحصررول أو اعتراف انتزا  بغرض" فيها يكون التي الحاالت على
  إلى يسررتنم سرربب أل  أو الترهيب أو العقا  م   كنو  شررا  على تُفرض التي المعاناة أو األلم أشرركال التعذيب تعريف يشررمل
 التمييز؛

  ذلك في بما الغرض، لهذا الالزمة الضرمانات  ووضرع السريئة، المعاملة ضررو  م   وغيره للتعذيب المطلق الحظر مبمأ تعزيز 
  طبيب بمعرفة الطبي للفح  فورا   وإخضررراعه عليه، القبض وقت منذ اختياره م   بمحا    باالسرررتعانة المعني للشرررا  السرررما 
  في ُيحتجز م   كل لحماية وذلك احتجازه، أثناء دور  بشركل ثم آخر، إلى احتجاز مكان م   نقله ولمى للحجز، اقتياده لمى مسرتقل
 المولة؛ حجز

 له؛ حم ووضع ُمطوَّلة، لفترات االنفراد  الحب   أسلو  تجريم 

 اإلسراءة ع   رسرمي اعتذار وإصرمار باإلكراه،" اعترافات" وإذاعة نشرر على الفعلية، الممارسرة وفي القانون في حظر، فرض 
 الضحايا؛ وحقوق وسمعة كرامة إلى

  م  غيره أو التعذيب أعمال نتيجة عليها الحصرررول يتم التي األدلة أشررركال م   وغيرها األقوال جميع تُسرررتبعم أن ضرررمان 
 األعمال؛ لهذه ارتكابهم ُيزعم م   ضم القضايا عما فيما القضالية، اإلجراءات جميع م   السيئة المعاملة ضرو 

  الوقاية ذلك في بما المناسررب، الوقت في الماللمة الصررحية الرعاية على الحصررول المولة حجز في لألفراد ُيتا  أن ضررمان 
  باألشرراا  لحقت التي المسررتميمة اإلصررابات عالج ذلك يشررمل أن على تمييز،  ودون مجاني بشرركل والعالج، باألشررعة والفح 
 االحتجاز؛ أثناء السيئة المعاملة ضرو  م   وغيره للتعذيب التعرُّض نتيجة أو 2019 الثاني تشري  /نوفمبر مظاهرات خالل

  السررريئة، المعاملة ضررررو  م   وغيره للتعذيب بالتعرض ادعاءات أية معرفة بمجرد تحقيقات فتح تكفل إجراءات اسرررتحما، 
 األمر أو األعمال هذه مثل ارتكا  ع   المسررلولي   جميع تقميم بغرض ونزيه، ومسررتقل واف   بشرركل التحقيقات هذه إجراء وضررمان
 العمالة؛ ساحة إلى بارتكابها

  العقوبات م    وغيرها الَجلم عقوبة فرض تجيز التي اإلسرالمي، العقوبات قانون في البنود سريما  وال التشرريعات، جميع إلغاء 
 السيئة؛ المعاملة ضرو  م   وغيره للتعذيب المطلق الحظر لمبمأ انتهاكا   تمثل والتي البمنية،

  وعلى ،"المهينة أو الالإنسرانية أو القاسرية العقوبة أو المعاملة ضررو  م   وغيره التعذيب مناهضرة اتفاقية" على التصرميق 
     بها؛ الملحق االختيار  البروتوكول

 

 القرسي االختفاء

  ألسرررلو  حم ووضرررع لهم، القانوني  وبالوضرررع وبمكانهم المولة، حجز في المحتجزي   أقاربهم بمصرررير فورا   األهالي إبالغ 
 القسر ؛ االختفاء

 وبصرررفة فور  بشررركل الاارجي بالعالم  االتصرررال الفعلية، الممارسرررة وفي القانون بموجب للمحتجزي ، ُيتا  أن ضرررمان 
 وعالالتهم؛ بمحاميهم االتصال وخاصة منتظمة،

 وفق عنها مسرلوليتهم في ُيشرتبه م   محاكمة وضرمان القسرر ، االختفاء حاالت جميع في كافية تحقيقات  إجراء ضرمان 
 ماللمة؛ تعويضات على الضحايا حصول وضمان العادلة، للمحاكمة المولية المعايير مع تتماشى إجراءات

 المولي؛ القانون مع تماشيا   وذلك اإليراني، القانون في جريمة   القسر  االختفاء يجعل تشريع س ُّ  

 ؛"القسر  االختفاء م   األشاا  جميع لحماية المولية االتفاقية" على التصميق 

 

 االحتجاز أماكن

  الرسرررمية، غير السررررية االحتجاز وأماك   الااصرررة االحتجاز مراكز على الفعلية، الممارسرررة وفي القانون في حظر، فرض 
  رسرمي سرجل في ُيسرجلوا وأن رسرميا ، بها معترف احتجاز أماك   في حريتهم م   المحرومي   األشراا  جميع ُيحتجز أن وضرمان

 تأخير؛ أ  ودون ذلك طلب بمجرد األوقات جميع في وأهاليهم لمحاميهم ُمتاحا   عليه االطال  يكون للمحتجزي  

ثة قالمة نشررررر    االطال  الجمهور وأفراد للمحامي   يمك   نحو على وذلك رسررررميا ، بها المعترف االحتجاز أماك   بجميع ُمحمَّ
 بسهولة؛ عليها

  السجون جميع على والرقابة اإلشراف صالحيات لها وتكون الكافية، الموارد لها وتتوفر بالكفاءة، تتسم مستقة هيئة إنشراء 
  السررجون، بمصررلحة المتعلقة المنظ ِّمة والقواعم القواني   وتعميل حريتهم، م   المحرومي   األشرراا  جميع وزيارة االحتجاز، ومراكز
 المولية؛ المعايير مع متماشية   يجعلها بما

  مقيَّمة، وغير ومسرتقلة، سرلفا ، عنها ُمعل   وغير منتظمة، بزيارات بالقيا  والمولية المحلية المعنية الابراء لهيئات السرما  
    حريتهم؛ م   محرومون أشاا    فيها ُيحتجز، أن ُيحتمل أو ُيحتجز، التي األماك   لجميع
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 العادلة اعقاكمة

  م  بمحامي   باالسرررتعانة للمحتجزي   السرررما  ضرررمان ذلك في بما المحاكمات، جميع في للعمالة المولية المعايير تعزيز 
 واالستئناف؛ والمحاكمة التحقيق إجراءات وطوال عليهم القبض وقت منذ اختيارهم

 آخر طرف إبالغ في حقهم ذلك في بما السرررررعة، وجه على بحقوقهم حريتهم م   المحرومي   األشرررراا  إبالغ ضررررمان 
  أية في ُيعتم أال وضرمان الصرمت، التزا  في والحق احتجازهم، قانونية في والطع   قانونية، بمسراعمة واالسرتعانة احتجازهم، بواقعة
 بالحقوق؛ اإلبالغ في للحق انتهاكا   يمث ِّل نحو على عليها الحصول يتم التي باألقوال محاكمة

  في بما دفاعهم، إلعماد والتسرررهيالت الوقت م   يكفي ما جنالية تهم لهم تُوجه الذي   األشررراا  لجميع ُيتا  أن ضرررمان 
 وبإجراءات بالتهم المتعلقة المعلومات جميع على مناسرب وقت في واالطال  محاميهم مع بسررية لالتصرال الكافية التسرهيالت ذلك

 إليه؛ االستناد المحاكمة تعتز  الذ  األساس ع   المعلومات ذلك في بما المحكمة،

  أية تكون أن وضررررمان علنية، جلسررررات في ُيحاكموا أن في جنالية تهم لهم تُوجه الذي   األشرررراا  جميع حق ضررررمان 
 الحمود؛ أضيق في وُمعرَّفة القانون في يهاعل منصوصا   الحق لهذا استثناءات

 إجراءات جميع في ُيكفل وأن حضرررورهم، في ُيحاكموا أن في جنالية تهم لهم تُوجه الذي   األشررراا  جميع حق ضرررمان 
  واسررتجوا  أدلة تقميم ويمكنه محا    ويمث ِّله حاضرررا   يكون بحيث شررفوية، اسررتما  جلسررة في المتهم حقُّ  واالسررتئناف المحاكمة
 الشهود؛

  التهم ذلرك في بمرا معيَّنرة، بتهم المتهمي   حرمران على تن  التي ،"الجنراليرة اإلجراءات قرانون" م   48 المرادة هرامش  إلغراء 
  رلي  يقرُّهم معيَّني   بمحامي   االتصررال إال لهم تجيز  وال اختيارهم، م   مسررتقلي   بمحامي    االتصررال م   القومي، باألم   المتعلقة
 القضالية؛ السلطة

  حريته، م   المحرو  الشررا  بها يملي اعترافات أو أقوال ألية القضررالية اإلجراءات في ثبوتية قيمة هنا  تكون أال ضررمان 
؛ وبمساعمة قاض   حضور في بها يملي التي تلك باالف  محا  

  مجاال   يم  ال بما يثبت، لكي االدعاء عاتق على اإلثبات عبء يكون أن البراءة، افتراض مبمأ مع تماشريا   يكفل، تشرريع سر ُّ  
؛ بأقواله أدلى قم المتهم أن معقول، لشك  طواعية 

  األسرراسررية، النتالج معرفة العا  للجمهور يتيح بما الجنالية، القضررايا جميع في ُمعلَّلة علنية أحكا  بإصررمار المحاكم إلزا  
 عليهم؛ األحكا  وإصمار المتهمي   إلدانة إليه االستناد تم الذ  القانوني واألساس واألدلة،

  ماللم غير تأثير أو ضرغط ممارسرة أو تمخل أ  حمو، دون الحيلولة تكفل فعَّالة ضرمانات  وجود وضرمان القضراء، احترا  ضرمان 
 األم ؛ وقوات االستابارات أجهزة ذلك في بما الحكومة، فرو  م   فر  أ  جانب م  

  على إصالحها تم إذا إال الثورية، المحاكم ذلك في بما إللغالها، تمهيما   إيران، في الااصة المحاكم جميع استاما  مراجعة 
 العادلة؛ للمحاكمة المولية المعايير مع متماشية   وممارساتها لعملها المنظ ِّمة القواني   يجعل نحو

 

 االنتقامية األعمال

  مم  وغيرهم الضررحايا وأقار  للضررحايا التعسررفيي   واالحتجاز والقبض والترهيب والمضررايقات التهميمات م   الحماية توفير 
 خالل ارتُكبت التي اإلنسران حقوق انتهاكات ضرحايا ع   بالنيابة تعويضرات على والحصرول العمالة وإقرار الحقيقة إظهار إلى يسرعون
  أ  أو المولة سررلطات جانب م   ضررمهم االنتقامية األعمال لجميع حم ووضررع أعقابها؛ وفي 2019 الثاني تشررري  /نوفمبر مظاهرات
 أخرى؛ أطراف

  وكذلك اإلنسررران، حقوق انتهاكات ضرررحايا أقار  ضرررم االنتقامية واألعمال الترهيب ورد  لمنع الالزمة التمابير جميع اتااذ 
   وإقليمية؛ دولية منظمات مع وتعامالتهم باتصاالتهم يتعلق فيما اإلنسان، حقوق ع   الممافعي  

 

 اإلعدام عقوبة

  ،2019 الثاني تشرري  /نوفمبر بمظاهرات يتصرل فيما اسرُتهمفوا م   جميع ضرم الصرادرة اإلعما  وأحكا  اإلدانة قرارات إلغاء 
  للمحاكمة المولية المعايير مع يتماشرررى بما محاكمتهم وإعادة تمجيم ، وسرررعيم رجبي ومحمم مراد  حسررري   أمير ذلك في بما

 اإلعما ؛ عقوبة إلى اللجوء ودون العادلة

 اإلعما ؛ عقوبة إللغاء تمهيما   اإلعما ، عمليات لتنفيذ فورا   رسمي وقف فرض 
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 والتعويض والعدالة الققيقة

  م  وغيره وللتعذيب قسررر ،ال ولالختفاء تعسررفي، بشرركل واالحتجاز للقبض تعرضرروا  وأطفاال   ونسرراء    رجاال   بأن علنا   اإلقرار 
  جميع ع   واإلعالن أعقابها؛ وفي 2019 الثاني تشرررري  /نوفمبر مظاهرات خالل إيران أنحاء شرررتى في السررريئة المعاملة ضررررو 

  ومالبسرات بأسربا  وكذلك أحكا ، ضرمهم وصرمرت وُحوكموا احُتجزوا الذي   األشراا  بعمد المتعلقة المتاحة والسرجالت المعلومات
 عنها؛ المولة مسلولية وقبول بالحقالق اإلقرار يشمل علني، اعتذار وإصمار ضمهم؛ ارتُكبت التي اإلنسان حقوق انتهاكات

  القسرر   االختفاء بحاالت المتعلقة االدعاءات جميع في السررعة  وجه على ونزيهة ومسرتقلة وافية تحقيقات  إجراء ضرمان 
  أعقابها؛ وفي المظاهرات خالل نُف ِّذت التي القمع بحملة المتصررلة اإلنسرران لحقوق الجسرريمة االنتهاكات م   ذلك وغير والتعذيب،
  قيادية مناصرب يشرغلون م   ذلك في بما بها، ُيعتم كافية أدلة تتوفر حيثما وذلك عنها، الجنالية مسرلوليتهم في المشرتبه ومحاكمة
  جريمة، الرتكا  سرررربيله في أو جريمة، يرتكب كان إمرتهم تحت شرررراصررررا   أن يعلموا، أن عليهم يتعي   كان أو يعلمون، كانوا مم  

  تكون أن على عليها، المعاقبة أو قمعها أو الجريمة لمنع صررررالحياتهم نطراق في والمعقولة الالزمة الترمابير جميع يتارذوا لم ولكنهم
  اإلعما  عقوبة فرض تتضرم   وال العادلة للمحاكمة المولية المعايير مع تتماشرى إجراءات ووفق ممنية، محاكم أما  المحاكمات هذه
 لفرضها؛ السعي أو

  القسررر  االختفاء م   الواسررعة األعمال ضررحايا حصررول لضررمان والكفاءة والنزاهة باالسررتقالل تتسررم للتعويض آلية إنشرراء 
  ذات المولية المعايير مع يتماشرررى بما وفعَّال، كامل تعويض على عالالتهم، وكذلك السررريئة، المعاملة ضررررو  م   وغيره والتعذيب
  عم  وضرررمان والرضرررا، التأهيل، وإعادة والتعويض، أصرررحابها، إلى الحقوق رد ذلك في بما عانوها، التي األضررررار بمعالجة الصرررلة
        .التكرار

 

 :التالية التوصيات تنفيذ إلى المتحدة األمم في األعضاء الدول جميع الدولية العفو منظمة وتدعو

 

  لعرض العامة، المناسبات وفي المستويات أعلى على اإليرانية، السلطات مع التعامالت خالل المتاحة الفر  جميع انتهاز 
 آنفا ؛ المذكورة التوصيات

  المتحمة باألمم اإلنسرران حقوق لمجل   التابعة الااصررة اإلجراءات مقرر  إلى دعوات بتوجيه اإليرانية السررلطات مطالبة 
  ،"الجمعيرات وتكوي   السررررلمي التجمع حريرة في برالحق المعني الارا  المقرر" فيهم بم   منهم، المقرممرة الزيرارة طلبرات وقبول

  العقوبة أو المعاملة ضررررو  م   وغيره بالتعذيب المعني الاا  المقرر"و ،"والمحامي   القضررراة باسرررتقالل المعني الاا  المقرر"و
  المعني الاا  المقرر"و ،"الطوعي غير أو القسررر  االختفاء بحاالت المعني العامل الفريق"و ،"المهينة أو الالإنسررانية  أو القاسررية
 ؛"إيران في اإلنسان حقوق بوضع المعني الاا  المقرر"و ،"اإلنسان حقوق ع   الممافعي   بحالة

 وحاالت الواسرررعة، القبض أعمال م   والمنظَّمة المتفشرررية األنماط باصرررو  المتحمة األمم تتواله تحقيق بإجراء المطالبة 
 وقعرت والتي والمرارة، للمتظراهري   القرانونيرة غير القترل أعمرال وكرذلرك للمعتقلي ، الجرالرة والمحراكمرات والتعرذيرب القسررررر ،  االختفراء
  .األعمال كتل ع   المحاسبة ضمان بغرض وذلك بعمها، وما 2019 الثاني تشري  /نوفمبر مظاهرات خالل

 


