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 المللسازمان عفو بین

 عمومی بیانیه 

 کندآزاد از زندان را  معلمانان و فعاالن حقوق کارگر ایران

 2019می  1  - 1397اردیبهشت  11

که به را فعاالنی  سایر کارگران وفورا و بدون قید و شرط  بایدی مقامات ایران گفت روز جهانی کارگربه مناسبت  با انتشار یک بیانیهین الملل سازمان عفو ب

بازداشت گیرند قرار می آمیزصلح آمیز و یا اعمال دیگری که در چارچوب حق آزادی بیان، اجتماعات و گردهماییصلح در اعتراضات و اعتصاباتشرکت  خاطر

  شوند.محسوب میخودسرانه  غیرقانونی و هاازداشتالمللی، این ب، از منظر قوانین بینالمللسازمان عفو بینبه گفته  د.آزاد کنن ،اندشده

مدافعان حقوق ، مقامات ایرانی دست به بازداشت صدها نفر از کارگران و تا امسال پارسال روز جهانی کارگر ازالملل، بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین

ها نفر های کشور برای دهبوده است. دادگاهها و اعتراضات عمومی سرکوب نا آرامی مقامات برای یکارزار سازمان یافتهاند. این اقدامات بخشی از زده کارگران

 مورد، مجازات شالق نیز همزمان برای فعاالن صادر شده است.  38اند و در دستکم احکام حبس صادر کرده

فعاالن حقوق مربوط به شکنجه و بدرفتاری با  شکایاتصوص را در خ یتحقیقات بیطرفانه، مستقل و موثر که مقامات ایران بایدگفت  در ادامهلملل اعفو بین

به دست قانون های بین المللی عادالنه باشند معیاری که بر اساس ایهغاز نموده و مسببین را در دادگاهآ ،عیل بخشی و سپیده قلیانااز جمله اسمکارگران، 

 بسپارند. 

در های مستقل را از میان برداشته و به کارگران اجازه دهند تشکیل اتحادیهکه منع غیر قانونی  تخواسنین بار دیگر از مقامات ایران الملل هم چعفو بین

 های مستقل بهره مند شوند.  ای تشکیل و یا پیوستن به اتحادیهشرکت کرده و از حقوق خود بر ،آمیز، از جمله به مناسبت روز جهانی کارگرتجمعات مسالمت

 سرکوب کارگران

اعتراضات گذارد، های ایاالت متحده آمریکا رو به وخامت میتر شده و از جمله به دلیل اعمال تحریمحران اقتصادی در ایران روز به روز عمیقدر حالی که ب

اتخاذ ار و ها آمده و دولت را به بهبود شرایط کبه خیابانکارگر هزاران ، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، هم چنان ادامه دارد. آمیز و اعتصاباتصلح



 

  

 
 

به اعتراضات  هاحقوق عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت ،و شرایط بد کاری هزینه زندگی افزایش شدیددر حین تورم باال و . اندفرا خوانده پوششیتمهیدات 

 دامن زده است. 

کامیون و کارگران کارخانجات  ناز معلمان، رانندگاها تن به بازداشت صد و کارمندان بجای رسیدگی به شکایات کارگران ی، مقامات ایرانچنین فضایدر 

کارگر و  تعدادی زیادی اند.قرار گرفته ارعابانواع آزار و بازداشت تهدید شده و مورد به گروهی  و ی احضار شده اندبرخی برای سوال و بازجوی. اندهدست زد

اند که مورد شکنجه و سایر ها گفتهاند و برخی از آنالق محکوم شدهآمیز به زندان و شبه دلیل شرکت در اعتصابات و تجمعات صلح فعال حقوق کارگران

 اند. آمیز قرار گرفتهرفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر

عمال خشونت ا ادولتی داشتند بآموزش بخش آمیز معلمان را که درخواست افزایش حقوق و بودجه برای اعتراضات مسالمت های امنیتی و انتظامینیرو

میان تعدادی به آن از  و اندقرار گرفتهبازداشت مورد دستگیری و  ممعل 20بیش از ، امسالاردیشهت و  سال گذشتهدر فاصله بین اردیبهشت ند. اهاکنده کردپر

 ند. اهها محکوم گردیدشالق و دیگر مجازاتزندان، 

شرکت کرده و خواستار شرایط بهتر کاری، دستمزد باالتر و  آمیز سراسریبات صلحکه در اعتصا نیز ها تن از رانندگان کامیون، صد2018از آغاز سال میالدی 

ی از جمله محمد جعفر منتظری اعتصابات، چندین مقام قضایبرای جلوگیری از تکرار در تالش ، 1397در مهر ماه . بازداشت شدند ،شدند مستقل اتحادیه

 . نددید کردازات اعدام تهانندگان کامیون را به مجر ،دادستان کل کشور

اعتصاب بازداشت ها رخانه فوالد در اهواز در پی هفتههای اخیر تعداد بسیاری از کارگران کااند. در ماهاز این تهاجمات مصون نماندهخانجات نیز رکارگران کا

در مورد اداره امور  و دیگر شکایات عدم پرداخت دستمزد بر سر ،نیشکر هفت تپه در استان خوزستان نکارگراآمیز توسط دند. اعتراضات و اعتصابات صلحش

زندان و شکنجه و دیگر انواع توسط عوامل حکومتی و نیز  کارگران های خودسرانهبازداشتمنجر به بروز کرده، از زمان خصوصی شدن مجتمع مذکور  که

اند که در حین بازداشت تحت شکنجه و سایر رفتارهای شکایت کردهبه طور علنی  حقوق کارگران دستکم دو فعالشد.  توسط نیروهای امنیتی بدرفتاری

 اند. آمیز قرار گرفتهبیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین 8المللی حقوق بشر است. حق اعتصاب در ماده این اقدامات نقض آشکار قوانین و استانداردهای بین

المللی است. حق های بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. ایران عضو این میثاقمیثاق بین 21آمیز در ماده گردهمایی صلح حق آزادی

تضمین المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین 7آمیز نه تنها در ماده سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر محافظت شدن در مقابل شکنجه و سایر

 الملل هم به رسمیت شناخته شده است. شده بلکه به عنوان یکی از اصول جا افتاده قانون بین

 های خودسرانه بازداشت

مدافعان حقوق صدها نفر از  خودسرانه ، مقامات ایرانی دست به بازداشتتا امسال پارسال روز جهانی کارگر ازالملل، بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین

   شوند.نگهداری می در زندان به طور خودسرانه و معلمان فعال حقوق کارگران 12حال حاضر، دستکم در  .اندزدهو معلمان  کارگران



 

  

 
 

را بازداشت  تن از فعاالن حقوق کارگران 12ده و حمله کرآمیز در پارکی در تهران ها نفره و صلح، عوامل حکومتی به یک تجمع ده1398اردیبهشت  6در 

  رند. بهم چنان در بازداشت به سر می پروین محمدیو  هاله صراف زاده، علیرضا ثقفیکردند. اغلب آنان همان روز آزاد شدند اما 

 1397 آبان 23و  22روزهای اضات سراسری معلمان در در ارتباط با شرکت در اعتر امید شاه محمدی، معلم و فعال حقوق معلمان 1397اسفند  2در تاریخ 

ر ، دهرانا خبرگزاریو  نهای صنفی فرهنگیان ایراشورای هماهنگی تشکلبر اساس گزارشات د. محکوم ش یک سال حبس توسط دادگاه انقالب سنندج به

 شدند بازداشت مختلف کشور توسط نیروهای امنیتی هایمعلم در استان 1۴، دستکم 1397 ماهآبان 23و  22در روزهای  سراسری معلمان اعتراضات جریان

 ۵0اند و بیش از احضار و بازجویی شده نیز معلمان حقوقفعال  30کم دستهستند.  و برخی از آنها اکنون با اتهامات امنیتی و خطر محکومیت به زندان رو به

  د.اندریافت کرده آمیزتهدید هایپیاماز سوی نهادهای امنیتی و اطالعاتی نفر 

شد. منتقل  اوین زندان بهبازداشت و  1397بهمن  9در تاریخ  ،، رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن باقیمانده دوران زندان خودعظیم زادهجعفر 

. محکوم گردید تهران به شش سال زندان توسط دادگاه انقالب «تبلیغ علیه نظام»و نیز « و تبانی علیه امنیت ملی اجتماع»به اتهام  93اسفند او در 

هزار امضاء کارگران در ارتباط با درخواست افزایش  ۴0ی از جمله جمع آور ،کارگراندفاع از حقوق  در اوآمیز های صلحبخاطر فعالیتمحکومیت وی صرفا 

 139۵تیر ماه در پیشتر او . است بوده نکارگراآمیز در حمایت از حقوق و در تظاهرات صلحران و شرکت اهای خارج از ایوی با رسانهحداقل دستمزد، مصاحبه 

 روزه از زندان اوین آزاد شده بود. 6۴ی پس از اعتصاب غذا

از او را  1397اسفند در  نه زندان اوین شد. دادگاه انقالبتوسط سپاه پاسداران دستگیر و روا 1397آذر  21در تاریخ  بهنام ابراهیم زادهبه نام  دیگر لیک فعا

ساس این ا محکوم کرد.بس حمجموعا شش سال به « تبلیغ علیه نظام»و  «جات به جهت برهم زدن امنیت ملیهها و دستعضویت در گروه»بابت اتهامات 

ش یاش که بوی گفته است که در جریان محاکمه .ه استنبوداعتراضات نیشکر هفت تپه  جریان مشارکت درآمیز وی در صلح هایجز فعالیتاتهامات چیزی 

آزاد از زندان با سپردن وثیقه  1397اسفند  13روز در  نشده که از وکیل استفاده کند. این فعال حقوق کارگران به وی اجازه دادهدقیقه طول نکشیده  10از 

 شد. 

 سپس آزاد شد. بازداشت و  1397آذر  20به همراه چند نفر دیگر از فعاالن حقوق کارگران به طور موقت در  رضا شهابی

در ارتباط با تجمعات د و  با اتهاماتی بازداشت ش 1397آذر  8و کارگر بازنشست هفت تپه، در تاریخ  حقوق کارگران ، از دیگر فعاالن شناخته شدهعلی نجاتی

 .به مرخصی درمانی اعزام شد 1397بهمن  8او روز رو به رو شده است. نیشکر هفت تپه 

آمیز وی در دفاع از حقوق های مسالمتاساس و مرتبط با فعالیتبا چندین اتهام امنیتی بی محمد حبیبی مدافع حقوق معلمانمعلم و ، 1397در مرداد 

های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت ها و دستهممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهسال دو ضربه شالق و همچنین  7۴سال و نیم سال زندان،  ، به دهمعلمان

کند که تصریح می مجازات اسالمیقانون  13۴با توجه به ماده  این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد.، 1397در دی ماه  محکوم شد. خروج از کشور

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17822/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19328/


 

  

 
 

 1397محمد حبیبی از اردیبشهت  .قابل اجرا خواهد بودحکم از و نیم سال  7، د قابل اجراء استمجازات اش تنهاهرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، 

 برد. در زندان به سر می

شش سال محکومیت ن تهران هم چنان در زندان اوین مشغول گذراندن دوران صنفی معلما یره کانونهیئت مد از اعضای، معلم ریاضیات و عیل عبدیااسم

های صنفی وی در دفاع از حقوق شود کامال در ارتباط با فعالیتمی« اجتماع و تبانی علیه امنیت»و « تبلیغ علیه نظام»اتهامات او که شامل است.  زندان خود

 معلمان بوده است. 

ش در دفاع از حقوق معلمان طی هایلیتاو در ارتباط با فعا برد.در زندان اوین به سر می همچنان نیزکانون صنفی معلمان ، سخنگوی محمود بهشتی لنگرودی

در زندان  139۴این فعال حقوق معلمان از سال  .سال زندان کاهش یافت ۵بود و این حکم بعدتر به سال زندان شده  1۴جداگانه جمعا محکوم به  سه پرونده

  برد.به سر می

 اندپوشش داده رافعاالن  اخبار مربوط به سرکوبکه نگارانی نامهبلکه روز استه را هدف حمالت خود قرار داد و معلمان حکومت نه تنها فعاالن حقوق کارگران

 قرار گرفتند. حمالت آنان نیز هدف 

کارگری اخبار مربوط به اعتراضات شود در ارتباط با انعکاس ی تلگرام پخش میکه بر رو اعضای هیئت تحریریه نشریه گامچهار تن از های اخیر، در ماه

در  و نیشکر هفت تپه در شوش، ، پس از گزارش اعتراضات مربوط به کارخانه فوالد اهواز، روزنامه نگار و دانشجوعسل محمدیاند. بازداشت شدهخوزستان 

 تا زمان برگزاری دادگاهبا سپردن وثیقه  1397دی  1۵روز او در و به بازداشتگاه وزارت اطالعات در اهواز منتقل شد. در منزلش بازداشت  1397آذر  13تاریخ 

زندان اوین  209در بند دستگیر و از آن تاریخ  1397دی  19، در تاریخ هیاریساناز الو همسرش  امیر حسین محمدی فرد، سردبیر نشریهاز زندان آزاد شد. 

در شد و پس از گذراندن چندین ماه ، در بابلسر واقع در استان مازندران دستگیر 1397دی  26 خیدر تارامیر امیرقلی ، یک عضو دیگر تحریریهبرند. به سر می

   د. اناز حق دسترسی به وکیل محروم شدهاین افراد همه . زندان اوین منتقل شدبه اردیبهشت  8در تاریخ زندان شیبان اهواز 

 مجازات شالق

 شالق محکوم کردند. ضربه  3000کارگر را به مجموعا  38های ایران دستکم ، دادگاه2018در سال الملل، بر اساس تحقیقات عفو بین

ست افزایش حقوق، میز برای درخواآاعتراضات صلح در دفاع از حقوق معلمان و شرکت در به خاطر فعالیت معلم 8از روز جهانی کارگر سال گذشته، دست کم 

عالیه اقدام دوست، رسول بداقی، محمد ثانی، جواد ذوالنوری، محمد  عبارتند از:اسامی آنها محکوم شدند. ضربه شالق  7۴عالوه بر احکام زندان، هر یک به 

  .، حسین غالمی و رحمن عابدیاسماعیل گرامیحبیبی، 



 

  

 
 

اخالل در نظم »شرکت هپکو را با اتهاماتی از قبیل نفر از کارگران  1۵ یکی از شعب دادگاه کیفری اراک گزارش کرد که ایلنا خبرگزاری، 1397آبان در 

علت عدم دریافت حقوق بها در پی اعتصاب کارگران این محکومیت. ضربه شالق محکوم کرده است 7۴زندان و ماه  6تا دو سال و سال یک  هب «عمومی

  .شده استماهیانه صادر 

 ساسابر  محکوم شدند. ایالم در «اخالل در نظم عمومی»ارخانه پتروشیمی ایالم به اتهام ک تن از کارگران 1۵ گزارش کرد که ایلنا ، خبرگزاری1397 آذردر 

ضربه شالق  7۴زندان و  هر کدام به شش ماه ضربه شالق و چهارده کارگر دیگر 7۴کارگران به دو سال زندان و  یکی ازکمپین حقوق بشر ایران،  زارشگ

 . ه استبه اخراج تعدادی از همکارانشان صورت گرفتدر اعتراض کارگران  تحصنکومیت ها در پی این مح. اندمحکوم شده

های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی از ها و مجازاتی حقوق مدنی و سیاسی متهعد شده است که اعمال شکنجه و سایر رفتارالمللمیثاق بینبا عضویت در ایران 

های بیرحمانه، ها و مجازاترفتار و سایر شکنجه مطلق تعرضی فجیع به کرامت انسانی است و اصل ممنوعیتبدنی  مجازات ازات شالق را منع کند.جمله مج

 کند. المللی را نقض میانین بیندر قو غیرانسانی و ترذیلی

 آمیزشکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر

اند در زمان دستگیری یا در دوران بازداشت مورد شکنجه و ی چندین نفر از مدافعان حقوق کارگران و معلمان است که گفتهل در جریان پروندهالملبین عفو

اسماعیل ها ین نمونهکنند. از حادتر« اعتراف»اند که علیه خود اند و در برخی موارد، مجبور شدهر گرفتهقرا آمیزبیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر سایر رفتارهای

 اند.الملل در میان گذاشتهبین هستند که روایت خود را با سازمان عفو سپیده قلیانو  بخشی

آمیز در دهمایی صلحپس از شرکت در یک گر 1397آبان  27نخسین بار در سپیده قلیان دانشجو و مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه اسماعیل بخشی کارگر 

های کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه برگزار شده بود. این تجمع در اعتراض به نپرداختن دستمزد .فرمانداری شوش بازداشت شدند ساختمان مقابل

 اند. اعالم کردند که توسط ماموران اطالعاتی و پلیس امنیت مورد شکنجه قرار گرفته پس از آزادی با قید وثیقه ناین فعاال

ی از همان لحظه ماموران . به گفته سپیده قلیان،منیت در شهر شوش منتقل شدندابتدا به دفتر پلیس ا پس از دستگیری سپیده قلیان واسماعیل بخشی 

هشت یا نه مامور مرد اسماعیل بخشی را که و  ضربه زدنداش شانه بهش با بند فلزی کیف پرتاب کردند و را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به زمیناو ورود 

ا بگیرد به زمین پرتاب کردند، دستانش را از پشت بستند و با باتوم و لگد او را کتک زدند. این دو فعال سپس در حالی ر اوتالش داشت جلوی ضرب و شتم 

برند تحت نظارت وزارت اطالعات بوده است. در آنجا آنها به طور جداگانه بند به چشم داشتند به محل نامعلومی در شوش منتقل شدند که گمان میکه چشم

و  مورد دشنامو  به گفته سپیده قلیان، مقام مسئول وزارت اطالعات او را سیلی زد. برده شدند ارشد وزارت اطالعات و یک مقام دادستانی مقامبه نزد یک 

وابط ر تپهفته با کارگرانگفت که به دروغ میو کرد صدا می« فاحشه»من را  خشن و سرشار از الفاظ رکیک بود. او او زبان»های متعدد قرار داد: توهین

 المللعفو بین اش بانیز در مصاحبه اسماعیل بخشی «من ترغیب خواهد کرد.« ناموسی»ام را به قتل که خانواده کردمی تهدید ام. او همین طورداشته جنسی

با  دادند که روی زمین زانو بزنم. بعد دو مرد به اتاقی بردند و دستور زده بندبند و دستچشم ماموران مرا» از برخوردهای خشن با خود در این مکان خبر داد:

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/685905-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/685905-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/685905-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/701544-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/701544-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/701544-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://persian.iranhumanrights.org/1397/09/lailing-and-prison-order-for-15-ilam-petrochemical-workers/
https://persian.iranhumanrights.org/1397/09/lailing-and-prison-order-for-15-ilam-petrochemical-workers/
https://persian.iranhumanrights.org/1397/09/lailing-and-prison-order-for-15-ilam-petrochemical-workers/
https://persian.iranhumanrights.org/1397/09/lailing-and-prison-order-for-15-ilam-petrochemical-workers/


 

  

 
 

مرا به حیاط ضرب و شتم ن صورتم خراشیده شد. بعد از ای و خوردبه دیوار سرم . ام زدندی سینهبا لگد به سر، صورت و قفسه مشت و لگد به جانم افتادند و

  «.جا نگه داشتندمرا آنیکی دو ساعت لرزیدم. با این وجود بردند و به یک میله بستند. هوا سرد بود و از سرما می

و سپیده  پس از چندین ساعت، ماموران اطالعات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را سوار یک ون کردند تا از شوش  به اهواز منتقل کنند. اسماعیل بخشی

نجه قرار گرفتند. سپیده قلیان گفت که ماموران به او الملل گفتند که در طول این مسیر که حدود یک ساعت و نیم طول کشید مورد شکقلیان به عفو بین

کردند که خودش را دادند و مجبور میهای جنسی قرار میزدند، او را مورد انواع توهیندادند که سرش را پایین بیاورد، به گردنش محکم ضربه میدستور می

زدند و با چنگ گلویش ا مشت به تمام سر، صورت، گلو، سینه، شکم و کمرش میکشیدند، ببنامد. اسماعیل بخشی گفت که ماموران موهایش را می« فاحشه»

زدند و مجبورش هایش مشت میدادند به بیضهو دشنام می گرفتند. او گفت که ماموران همچنین پاهایش را از هم باز کرده و همین طور که فحشرا می

اسماعیل « ها به طرز وحشتناکی شدید بود و من سه بار از هوش رفتم.درد ضربه»تحقیر کند: کردند که علیه خود الفاظ رکیک به کار برد و خودش را می

توانستم راه بروم. در روزهای اول، به سختی می»ها و وضعیت خود در روزهای اول بازداشت را این طور توصیف کرد: بخشی جراحات ناشی از این شکنجه

توانستم تکان بدهم و غذا نمی توانستم شد. فکم را نمیهای خون از دماغم خارج میرتم ورم کرده بود و لختهسرما خوردگی و تب شدیدی داشتم. تمام صو

 ، کلیهام، شکمهای شکستهبخورم. ادرارم با سوزش شدید همراه بود و آنقدر درد داشتم که خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پس از تقریبا دو ماه، هنوز در دنده

های پزشکی محروم بوده و مسئوالن حتی اجازه ندادند که به او اضافه کرد که در طول بازداشت از مراقبت« کنم.ها احساس درد میم و بیضههایو گوش

جه در روز او را برای کمتر از یک دقیقه ویزیت کرده و عالئم شکن 21گاه بعد از های ضد افسردگی و اسپری آسمش دسترسی پیدا کند. پزشک بازداشتقرص

ها هشدار گاه وزارت اطالعات در اهواز، ماموران به آنبدن او را کامال نادیده گرفته است. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی گفتند که هنگام ورود به بازداشت

جا آخر دنیاست. این»گفتند: اموران میبه گفته اسماعیل بخشی، م« ها در انتظارتان است.هایی که دیدید تازه اولش بود و بدتر از ایناین شکنجه»دادند که 

ها در کنار ی آنهایی قرار گرفتند که به گفتهدیگر جدا و در سلولها سپس از یکآن« کنی.هیچ خبری هم از حقوق بشر نیست و فقط مثل سگ اعتراف می

شنیدند و این وضعیت موجب شدند را میهایی که شکنجه میاشتیهای دیگر بازدها شب و روز فریادها و نالههای شکنجه واقع شده بود به نحوی که آناتاق

 ها شده بود. خوابی در آنآشفتگی شدید روحی از جمله ایجاد ترس، اضطراب و کابوس و بی

غالبا تا پاسی از نیمه  صبح آغاز و 10آمیزی قرار گرفتند که به طور معمول از های خشونتسپیده قلیان و اسماعیل بخشی در دوران بازداشت  مورد بازجویی

بند رو به دیوار و روی صندلی ها مجبور بودند تمام مدت با چشمها در این زمان به وکیل دسترسی نداشتند. در طول بازجویی آنیافت. آنشب ادامه می

ازجوهای او که همگی مرد بودند، مرتب به زیر ی سپیده قلیان، بشد. به گفتهها باعث درد کمر و بی حسی شدید در پاهایشان میی آنبنشیند که به گفته

دادند که در دست بگیرد و با تمسخر از او کردند. آنها همچنین یک کابل به او میزدند و او را به خشونت جنسی، شالق و قتل تهدید میصندلی او لگد می

دادند شوند را نشان میبه او تختی که زندانیان برای شالق به آن بسته می تواند چند ضربه با کابل را تحمل کند. آنها همچنینکند میپرسیدند که فکر میمی

گرفته نکند، او را به تخت خواهند بست و آنقدر شالق خواهند زد که به التماس بیافتد. این تهدیدات در حالی صورت می« اعتراف»کردند که اگر و تهدید می

شنیده است. اسماعیل بخشی گفت که بازجویان به دروغ به او خوردند را میهای مجاور شالق میکه در اتاقاست که سپیده قلیان جیغ و فریاد زنان و مردانی 

اند و خانواده او اکنون متواری هستند. اش حمله کردهگفتند که خانواده سپیده قلیان با این تصور که او با دخترشان رابطه جنسی داشته است با تفنگ به خانه

را پخش کرد که به گفته اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تحت « اعترافاتی»نها یک روز پیش از بازداشت این دو فعال، صدا و سیما ویدیو دی، ت 29در روز 



 

  

 
 

 «کسیستمار»های گرفته شده بود. در این برنامه، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به همکاری با گروهاز آنها رحمانه شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و بی

های اسماعیل کنند. بر اساس گفتهمی« اعتراف»خارج از ایران و تالش برای براندازی نظام از طریق سازماندهی اعتصابات و تجمعات کارگری  «کمونیست»و 

بودند. او گفت  را به او داده ، موهای او را شانه زده، ریشش را اصالح کرده و متن اعترافات اجباری«اعترافات»برداری این بخشی، مسئوالن پیش از فیلم

اش به نیست. سپیده قلیان گفته است که فشار برای اعتراف در چهره« حالت پشیمانی»زدند که و فریاد می« دادندکات می»برداری مرتب بازجویان موقع فیلم

 ت.لرزیده اسزده و ناخودگاه میها فریاد میقدر زیاد بوده است که در طول بازجوییروی او آن

 اردیبهشت به زندان اوین منتقل شدند. 8 در تاریخ سپیده قلیان و اسماعیل بخشی 

 

 


