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  ـ مقدمه1
بدترين کابوسی که يک زندانی می تواند داشته باشد اين «

  » .است که فراموش شده است
  1. کانادايی که پس از چهارماه بازداشت در پی انتخابات در ايران آزاد شد–مازيار بهاری، روزنامه نگار ايرانی 

، ايرانيانی که می خواهند از 1388يک سال پس از انتخابات مورد اختالف رياست جمهوری در خرداد 
 تری روبرو هستند، زيرا دولت انتقاد يا به نقض رو به رشد حقوق بشر اعتراض کنند با فضای تنگ

مقامات و دستگاه های مخفی امنيتی ـ که بنيادشان در اثر رويدادهای پيرو انتخابات به لرزه افتاد ـ کنترل 
در حالی که مقامات با توسل به زندانی کردن . خود بر کشور را تثبت و سرکوب ديرينه را تشديد می کنند

ِز مخالفت با روايت دلخواه آنها از انتخابات و دوران پس صدها نفر بيهوده می کوشند صدای مسالمت آمي
  .ازآن را خاموش کنند، ايرانيان از اعتراض به زندان می روند

 نفر،  گرچه رقم واقعی مسلما بيشتر است ـ در طی 5000هزاران نفر ـ بنا به بيانيه های رسمی بيش از 
.  دستگير شده اند،از انتخابات شروع شدروز پس يعنی  1388 خرداد 23تظاهرات عمومی که ابتدا در 

 پيوسته برگزار شد و 1388 اعتراض ها، تظاهرات تا اواخر تير نمقامات برای فرونشاندبا وجود عزم 
 تا زمان 2.سپس به صورت پراکنده در روزهای مهم ملی که تظاهرات عمومی مجاز بود، ادامه پيدا کرد

، آخرين تظاهرات انبوه مردمی پس از 1388 دی 6با نگارش، تظاهرات روز مذهبی عاشورا، برابر 
کوشش برای . نده ا نفر دستگير شد1000 آن بنا به رقم های رسمی بيش از  طیدرکه  هانتخابات بود

، سالگشت بنيادگزاری جمهوری اسالمی، با حضور 1388 بهمن 22برگزاری تظاهرات در روز 
اشت شدگان آزاد شده اند، گرچه بعضی از آنها برای اکثر بازد. گسترده نيروهای امنيتی ناموفق ماند

آزاد » مرخصی«گذراندن حکم حبس به زندان بازگشته اند، اما ممکن است دوره های کوتاهی را در
  .تعيين تعداد دقيق زندانيان در هر زمان را مشکل می سازد» درهای گردان زندان«اين سياست . باشند

ند که باتوم، گاز اشک آور و گاهی گلوله های ه ا امنيتی روبرو شدتظاهرکنندگان عليه دولت با نيروهای
 صدها نفر در خانه ها و محل کارشان و معموال به دست ماموران لباس 3.نده اواقعی به کار گرفت

بعضی از آنها در شرايط بی رحمانه، غيرانسانی و . شخصی دارای حکم دستگيری کّلی دستگير شده اند
بسياری شکنجه شده اند که شامل ضرب و شتم، شکنجه و بازداشت انفرادی . ده اندتحقيرآميز نگهداری ش

صدها نفر پس از محاکمه های به شدت ناعادالنه به زندان های . طوالنی در مکان های کوچک بوده است
بعضی . طوالنی محکوم شده اند، و بسياری ديگر هنوز بدون اتهام يا محاکمه در بازداشت به سر می برند

  . نيز به اعدام محکوم شده اندا ه

رسانده تصويب به نويسندگان وبگاه ها برای محدود کردن در عين حال، مقامات ايرانی قوانين تازه ای 
 60آنها تماس با بيش از . و سازمان های تازه امنيتی برای نظارت بر مطالب اينترنت برپا کرده انداند 

ا جرم اعالم کرده اند و اين حرکت را تنها می توان به موسسه، رسانه و سازمان غيردولتی خارجی ر
از جمله اخبار مربوط عنوان تالشی برای منزوی کردن ايرانيان و جلوگيری از خروج اخبار از کشور، 

 آنها به توقيف روزنامه هايی ادامه داده اند که به نظرشان از 4. موارد نقض حقوق بشر، تفسير کردبه
وبگاه ها و سرويس های ئی ميل .  نکات مورد پذيرششان عبور می کنند تغييِر در حالمدام» خط قرمِز«

 بسياری از استادان و 5.فيلتر يا مسدود شده اند و پليس اخطار کرده که پيامک ها هم کنترل می شوند
کوشش های تازه ای . کافی به جمهوری اسالمی اخراج شده اند» اعتقاد«کارکنان دانشگاه به دليل نداشتن 

در باره لباس و جدايی جنسيتی در راه است که به ويژه مانع فعاليت » اخالقی«رای اجرای مقررات ب
مقامات بيانيه های تهديدآميز متعددی منتشر و زندانيان سياسی را اعدام . آزاد زنان در جامعه می شوند

 کنند ـ خواه با بيان يا کرده اند تا کامال مشخص کنند که کسانی که به هر شکلی مخالفت خود را ابراز می
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  .  يا حضور در تظاهرات ـ با شديدترين مجازات ها روبرو خواهند شدنوشتن

اين چيزی » .دختر من بزرگ شد که به زندان بيافتد. اميدوارم دختران شما بزرگ شوند و ازدواج کنند«
ورد توجه قرار بود که مادر شيوا نظرآهاری، يکی از بازداشت شدگانی که وضعيتش در اين گزارش م

گرفته، به عفو بين الملل گفت و بدين شيوه اندوهبار سفر تعداد روبه فزونی از ايرانيان را از فعاليت 
اين . سياسی و مدنی و اعتراض های خيابانی به سلول های زندان اوين و فراتر از آن به نمايش گذاشت

تگيری و بازداشت چقدر عادی شده گزارش اين سفر را با جزئيات شرح و نشان می دهد که تجربه دس
با وجود . تعداد زيادی از ايرانيان به خاطر استفاده مسالمت آميز از حقوق خود به زندان می افتند. است

آنها در وهله اول نبايد زندانی شوند، در بازداشت مورد تعدی بيشتر قرار می گيرند و قربانی می اين که 
هد که اکثريت بزرگی از موازين بين المللی مربوط به حمايت از اين گزارش به روشنی نشان می د. شوند

مجموعه اصول سازمان ملل برای حمايت از تمام اشخاصی که به هر شکلی در بازداشت شدگان، که در 
تضمين های قضايی در . مورد بی اعتنايی قرار می گيرد، تصريح شده بازداشت يا زندان به سر می برند

  .يرپا گذاشته می شودقانون ايران معموال ز

در ظرف سال گذشته، ايران با انتقاد رو به گسترش بين المللی از کارنامه حقوق بشر آن روبرو شده 
هم از سوی کشورها و هم دردرون مجامع بين المللی مثل مجمع عمومی سازمان ملل و شورای  است،

رسيدگی ادواری عمومی مورد  کارنامه حقوق بشر ايران را در چارچوب 1388حقوق بشر که در بهمن 
در عين حال که توصيه های کّلی در پايان رسيدگی مورد پذيرش قرار گرفت، توصيه . بررسی قرار داد

اگر اين توصيه ها پذيرفته شده و به اجرا گذاشته بود، وضعيت بازداشت . های مشخص ديگر رد شد
فشارمتحد بين المللی بر ايران پيش . ی شدشدگان و زندانيان در ايران از بهبود قابل توجهی برخوردار م

 ايران از انصرافاز انتخاب اعضای شورای حقوق بشر در ارديبهشت ظاهرا در آخرين دقايق به 
  .نامزدی عضويت منجر شد

گاهی، حقيقت وضعيت زندانيان در ايران بر نوک زبان جهانيان بوده است، مثل کارزار آزادی فيلمساز 
اما . به قرار دادن صندلی خالی او در هيات داوران جشنواره فيلم کن انجاميدسرشناس جعفر پناهی که 

آزادی خوشايند او نبايد بر اين واقعيت سايه افکند که صدها زندانی به داليل مشابه در بازداشت مانده اند 
  .آشکار در دفاع از آنها سخن بگويدچنين و هيچ کس را ندارند که 

رداختن به اين واقعيت و اطمينان از اين که بدترين کابوس زندانی آزاد اين گزارش کوششی است برای پ
 ه اين گزارش بوجه اصلیت. شده مازيار بهاری در مورد ديگر بازداشت شدگان به حقيقت نپيوندد

 هستند و بايد فورا آزاد 6وضعيت بازداشت شدگان و زندانيان در ايران ـ که اکثرشان زندانيان عقيدتی
 موارد هولناک نقض حقوق بشر در ايران بايد در  ازما در عين حال آگاه است که بسياریشوند ـ است ا

کسانی که از دايره رو به : اين گزارش به موارد زير توجه دارد. جای خود مورد توجه قرار گيرند
، چگونگی دستگيری ها، محل نگهداری بازداشت شدگان، شرايط  می شوندگسترشی از مردم دستگير

که سپس در دادگاه هايی از اساس پرايراد » اعترافات«ت، و فشار بر بازداشت شدگان برای انجام بازداش
به دور از اطالع رسانی، به عنوان مدرک اصلی عليه آنها و ، به ويژه در شهرستان ها شتابزده اغلبو 

  . به کار گرفته می شود

» جرايم«ی طرح اتهام به ارتکاب اين گزارش قوانين مبهمی را مورد تحليل قرار می دهد که برا
به وضوح و دقت در حقوق کيفری مذکور در حقوق بين المللی عليه دستگير شدگان به  ناسازگار با الزامِ 

گزارش فشار سياسی وارده بر قاضيان برای محکوم کردن متهمان و کارُبرد سياسی . می رودکار 
کر مخالفت آشکار با مقامات هستند مورد بررسی مجازات اعدام را برای دادن هشدار به کسانی که در ف

  . قرار می دهد

اين گزارش با طرح دو خواست اساسی از مقامات ايران برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی 
زندانيان عقيدتی و تضمين محاکمه بی درنگ و عادالنه تمام زندانيان سياسی ديگر، بدون صدور حکم 
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  . امال سازگار با موازين بين المللی محاکمه عادالنه، پايان می يابداعدام، در دادگاه هايی ک

با وجود اين که ايران در گزارش تقديمی به سازمان ملل در چارچوب رسيدگی ادواری عمومی در بهمن 
 به 1357 اعالم کرد که با سازمان های غيردولتی همکاری می کند، به عفو بين الملل از سال 1388

اين سازمان در ماه نوامبر .  نشده به قصد حقيقت يابی يا گفتگو با دولت از ايران ديدار کندبعد اجازه داده
نيز کوشيد با ايران تماس برقرار کند ولی نتوانست حتا با سفير ايران در لندن ) 1388آبان ـ آذر  (2009

 به کارنامه ايران  نمايندگان عفو بين الملل در طی رسيدگی ادواری عمومی1388در بهمن . مالقات کند
   . شدند، اما مورد پذيرش قرار نگرفتندخواستار ديدار با هيات ايران در سازمان ملل 

بنابراين، اين گزارش بر مصاحبه با اعضای خانواده های بازداشت شدگان، وکال و دوستان آنها، آزاد 
اند، گزارش های  در ترکيه مصاحبه شده 1389شدگان، از جمله برخی که رو در رو در فروردين 

رسانه ای از منابع رسمی و مخالفان، و گزارش های سازمان های غيردولتی محلی و بين المللی فعال در 
عدم دسترسی عفو بين الملل به ايران بر توانايی آن برای تحقيق مستقيم . زمينه حقوق بشر، استوار است

اما، اين سازمان بر اين . ير گذاشته استدر باره تمامی موارد نقض حقوق بشر که از آن مطلع شده، تاث
باور است که اطالعات گسترده زير وضعيت مصيبت بار صدها نفر را که پس از محاکمه های ناعادالنه 

صرفا به خاطر بيان نظريات مخالفشان بدون اتهام يا محاکمه بازداشت يا به حکم های طوالنی زندان، 
  .می گذاردشده اند، به نمايش محکوم شالق يا اعدام 

با عنوان ) 1388آذر  (2009اين گزارش در پی گزارش ديگری تهيه شده که عفو بين الملل در دسامبر 
منتشر کرد و در آن موارد نقض حقوق بشر را پيش تشديد سرکوب  - ايران، اعتراض به نتيجه انتخابات

 اميدوار است اين گزارش نيز به  عفو بين الملل7.از انتخابات، در طی و پس از آن تا آخر آبان مستند کرد
درهم شکستن ديوار سکوتی بيانجامد که مقامات ايران می کوشند برپا کنند و در بهبود آتی وضعيت 

در کنار انتشار اين گزارش، اين سازمان يک کمپين يک ساله . حقوق بشر همگان در ايران نقشی ايفا کند
و زندانيان سياسی ) عقيدتی(ادی از زندانيان وجدان به راه می اندازد که توجه اصلی آن به وضعيت تعد

  .خواهد بود تا بر وضعيت اسفناک صدها نفری که هنوز در بازداشت هستند تاکيد کند

عفو بين الملل مايل است از تمام کسانی که در تهيه اين گزارش سهمی داشته اند تشکر و از کسانی که 
.  کند، به اين اميد که ديگران گرفتار اين وضع نشونداجازه داده اند شرح حالشان نقل شود قدردانی

خانواده ها و دوستان بازداشت شدگان و زندانيان که ـ با پذيرش خطر زياد ـ به سخن گفتن ادامه داده اند 
تنها اشاره به تعداد . تا تضمين کنند که عزيزانشان فراموش نمی شوند، به ويژه شايسته ستايش ما هستند

ه هنوز رنج می کشند ممکن شده است، اما اين به معنای کم بها دادن به رنج ديگران کمی از کسانی ک
ما تمام کسانی را که از اين گونه اطالعات برخوردارند تشويق می کنيم که پيش بيايند و سخن . نيست

ن در بگويند تا هيچ کس فراموش نشود و جامعه بين المللی نتواند بر نقض حقوق بشر که بی وقفه در ايرا
  .جريان است، چشم ببندد
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   ـ زندانيان چه کسانی هستند؟2
سکوت معموال به جای اين که به زندانيان کمک کند به «

 ».آنها لطمه زده است
  1389 ارديبهشت 23رکسانا صابری، زندانی عقيدتی پيشين، واشنگتن پست، 

به : د در يک مساله اشتراک دارندنه اتمام کسانی که در پيامد انتخابات دستگير، بازداشت و زندانی شد
آنها به عنوان کسانی نگاه می شود که مشروعيت مقامات را به چالش می کشند و به نوعی در مقايسه با 

   .امات نگرش بديلی به وقايع دارندمق

 شهروندان عادی ـ زنان، ، به بعد دستگير شده اند1388 نفری که از خرداد 5000اکثريت قاطع بيش از 
کارگران و بيکاران، دانشجويان و متخصصان ـ هستند که برای اعتراض به نتايج اعالم شده مردان، 

اکثر آنها در روزها يا هفته های بعد آزاد شدند، اما . انتخابات يا عليه نقض حقوق بشر به خيابان ها رفتند
دان های ايران، به برخی هنوز در شرايط سخت حاکم بر اکثر زن. ماه ها در زندان ماندنداز آنها بعضی 

اينان زندانيان گمنام هستند ـ افراد کمتر شناخته شده تری که . ويژه در شهرستان ها، رنج می کشند
  8.وضعيتشان چندان توجهی در رسانه ها جلب نکرده است

عالوه بر اين زندانيان، دستگيری های گسترده ای نيز پيش و پس از تظاهراتی رخ داده است که از 
بعد تنها در روزهای مهم ملی که تظاهرات عمومی مجاز است برگزار شده اند، مثل روز قدس، تيرماه به 

، روزملی دانشجو در 1358 آبان 13در آخرين روز ماه رمضان، سالگشت تسخير سفارت آمريکا در 
  ). دی برابر بود6 با 1388روز دهم ماه محرم که در سال ( آذر، و روز مذهبی عاشورا 16

دف دستگيری قرار گرفته اند شامل فعاالن حقوق بشر، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق زنان کسانی که ه
با گذر زمان، گروه های تازه ای نيز مورد سوءظن قرار گرفته اند، از جمله . و دانشجويان بوده اند

منوعه پيوند روحانيون، دانشگاهيان، زندانيان سياسی پيشين و خانواده هايشان، کسانی که با گروه های م
خانوادگی دارند، اعضای اقليت های قومی و مذهبی ـ به ويژه بهائيان و نيز ديگر اقليت ها مثل مسيحيان، 

، و وکاليی که از بازداشت شدگان )که اکثرا بلوچ و کرد هستند(دراويش، آذربايجانی ها، مسلمانان سّنی 
  . سياسی دفاع کرده اند

اين مشکل . ملی از تمام زندانيان و بازداشت شدگان کنونی تهيه کندعفو بين الملل نتوانسته فهرست کا
تا دستگيری ها را ها  از جمله فشار وارده بر خانواده ، دستگيری هاستدر بارهناشی از پنهان کاری 

خبر ندهند؛ مشکالت کسب اطالعات از ايران که دستگاه های امنيتی گفتگوهای تلفنی، ئی ميل ها و ديگر 
زندان ها و بازداشت گاه ها، که بعضی » درهای گردان« اينترنتی را کنترل می کنند؛ و ارتباط های

 در آنجا بازداشت می شوند يا زندانيانی که با تقاضای بارهااشخاص به مدت های نسبتا کوتاه و گاهی 
 در باره اما وضعيت تعداد کمی که اين سازمان. چند هفته يا چند ماه آزاد می شوند» موقتا«تجديد نظر 

آنها اطالع کسب کرده در زير مورد توجه قرار گرفته تا نمونه تعدی به ديگرانی را که هنوز در 
  .بازداشت به سر می برند، به نمايش بگذارد

  فعاالن سياسی
های انتخابات  فتنه ر د ]جبهه مشارکت ايران اسالمی و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی[اين دو حزب «

  ».برای اثبات اقتدار خود بايد با متخلفين به طور جدی برخورد کند نظام. دبسيار نقش داشتن
 در پی 1389سياست داخلی و امور شوراهای مجلس، در فروردين  روح اهللا حسينيان، رئيس کميسيون کميسيون

   9ممنوع شدن دو حزب
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 کروبی ـ در  ميرحسين موسوی و مهدی،دو رهبر اصلی مخالفان ـ نامزدهای ناموفق رياست جمهوری
زمان نگارش هنوز آزاد هستند، اما با تهديد دستگيری روبرو بوده اند و حرکات آنها و کسانی که با آنها 

 به ماشين مهدی کروبی حمله شده، يکی از  پسرانش از 10.ديدار می کنند از نزديک تحت نظارت است
 بهمن 22می در روز خروج از کشور محروم و پسر ديگرش در طی سالگشت تاسيس جمهوری اسال

خواهرزاده ميرحسين موسوی در تظاهرات عاشورا . دستگير شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است
  .  دستگير شد1388کشته شد و محافظ شخصی او در اواخر ارديبهشت 

اما بسياری از اعضای ارشد احزاب سياسی مثل جبهه مشارکت ايران اسالمی، حزبی مرتبط با رئيس 
يشين محمد خاتمی، و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، که از نامزدی ميرحسين موسوی در جمهور پ

اين دو حزب .  حمايت کرد، در روزهای پس از انتخابات دستگير شدند1388انتخابات رياست جمهوری 
سن محبه عنوان مثال، نماينده پيشين مجلس، .  دستگيری ها ادامه يافته اند11.پس از آن ممنوع شده اند

 در خانه 1389 ارديبهشت 26، سخنگو و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در روز آرمين
  .اش دستگير شد

کارگزاران سازندگی، : احزاب ديگری که اعضايشان هدف دستگيری قرار گرفته اند از اين جمله هستند
 هاشمی رفسنجانی مجمع تشخيص مصلحت آيت اهللا اکبرکنونی که به رئيس جمهورپيشين و رئيس 

 بسته شد؛ و حزب ممنوع 1388نزديک است؛ حزب اعتماد ملی، به رياست مهدی کروبی، که در مرداد 
بسياری از آنها بعدا به زندان محکوم شدند، اما . ولی مورد تحمل نهضت آزادی، به رهبری ابراهيم يزدی

از . آزاد هستند» مرخصی موقت«يا در زمان نگارش برخی به قيد وثيقه و در انتظار نتيجه تجديد نظر 
عبداهللا ، عضو ارشد جبهه مشارکت ايران اسالمی و نيز آذر منصوری: جمله اين عده عبارتند از

، معاون حزب، که به ترتيب به سه سال و شش سال زندان محکوم شده اند و هر دو با وثيقه رمضانزاده
، روزنامه نگار و عضو محمد عطريانفراست، در حال حاضر آزاد يکی ديگر از کسانی که . آزاد هستند

 به شش سال زندان محکوم ولی در انتظار نتيجه تجديد نظر 1388که در آبان است کارگزاران سازندگی 
  .با وثيقه آزاد شد

، رئيس جبهه محسن ميردامادیبه عنوان مثال، .  استنامطمئنرهايی کسانی که مشروط آزاد می شوند 
 يعنی دو ماه پس از آزادی با وثيقه در فروردين ماه به 1389 خرداد 5ر روز مشارکت ايران اسالمی د

نخست ، معاون بهزاد نبوی. ه بوداو در فروردين به شش سال زندان محکوم شد. زندان بازگردانده شد
 اسفند 25 که در وزير و نماينده پيشين مجلس و عضو بنيان گذار سازمان مجاهدين انقالب اسالمی

.  برای ادامه حکم پنج سال خود به زندان بازگشت1389آزاد شده بود، در اوايل خرداد  موقت 1388
، روزنامه نگار و عضو حزب اعتماد ملی که در طی مبارزه انتخاباتی نامزد ناموفق هنگامه شهيدی

مهدی کروبی به عنوان مشاور مسايل زنان او فعاليت کرده بود، پس از تاييد حکم شش سال زندان در 
 1388 اسفند 4دگاه تجديد نظر به اتهام های مربوط به فعاليت های سياسی و روزنامه نگاری، در دا

هنگامه شهيدی که از لحاظ سالمتی در وضع نامناسبی به سر می برد، . گذراندن حکم خود را آغاز کرد
  .  دستگير و در آبان ماه با وثيقه آزاد شده بود1388 تير 9در 

، عضو فريد طاهریاز جمله اين دسته . د نشده اند و در زندان باقی مانده اندافراد ديگری اصال آزا
تجمع و تبانی به قصد « به اتهام 1389 دستگير و در فروردين 1388نهضت آزادی است که در دی 

به سه سال زندان محکوم » اخالل در نظم عمومی«و » تبليغ عليه نظام«، »ضربه زدن به امنيت ملی
  .شد
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 ساله، رهبر سازمان 53، حشمت اهللا طبرزدی. های کوچکتر سياسی نيز ضربه خورده انداعضای حزب 
 دی پس از اعتراض های عاشورا در خانه اش در تهران دستگير 6ممنوعه جبهه دمکراتيک ايران در 

دستگيری او ممکن . از آن پس او بدون اتهام يا محاکمه يا دسترسی به وکيل در بازداشت بوده است. شد
  .ت به بعضی از مقاله ها و مصاحبه هايش پيش و پس از ناآرامی های عاشورا ارتباط داشته باشداس

، رئيس شاخه جوانان نهضت آزادی، که در عماد بهاور. بعضی از فعاالن چندين بار دستگير شده اند
بات، گويا در ارتباط با انتخا] 1387دی  [2009انتخابات رياست جمهوری فعال بود، از شروع سال 
او آخرين بار چند روز پس از آزادی در فروردين . شامل مبارزه پيش از آن، چهار بار دستگير شده است

دسته جمعی که در آن نهضت » مايشیندادگاه «در دومين .  پس از احضار به دادگاه دستگير شد1389
می را هدف دارد، که به ادعای مقامات سرنگونی جمهوری اسال» انقالب نرم«آزادی به نقش داشتن در 

در زمان نگارش او بدون اتهام يا محاکمه در بازداشت است و گفته می شود . متهم شد از او نيز نام بردند
  . تلويزيونی تحت فشار است» اعترافات«برای انجام 

، در ماه های پس از  ها سياسی، به ويژه از شاخه های شهرستانحزب هایبسياری از اعضای ديگر 
جبهه مشارکت ، استاد دانشگاه و عضو شاخه قزوين دکتر حسين رئيسيانتگير شده اند، مثل انتخابات دس

مسئوالن ابتدا گفتند که او به خاطرسوء ظن در .  دستگير شد1389ايران اسالمی که در ارديبهشت 
ها زمينه رابطه نامشروع دستگير شده است، اما دکتر رئيسيان گويا بعدا به همسرش گفت که اين اتهام 

در اکثر موارد، حتا پس از انتشار گزارش دستگيری، . کذب هستند و با انگيزه سياسی مطرح شده اند
سرنوشت بازداشت شدگان نامعلوم است و پنهان کاری بيشتر در باره بازداشت شدگان شهرستانی را 

  .آشکار می سازد

  دانشجويان و دانش آموختگان
از ) ادوار تحکيم وحدت(ت و سازمان دانش آموختگان اعضای تشکيالت دانشجويی دفتر تحکيم وحد

در ترويج حقوق بشر، گزارش دهی در در سال های اخير هر دو سازمان . اهداف دستگيری ها بوده اند
   . باره نقض حقوق بشر و درخواست اصالحات سياسی نقش برجسته ای داشته اند

بازداشت هستند ازجمله عبارتند از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که در حال حاضر در 
 به 1389آنها در ارديهشت . ميالد اسدی، رئيس کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت، و بهاره هدايت

شوهر بهاره هدايت، امين احمديان، شرح داد که . ترتيب به نه سال و نيم و هفت سال زندان محکوم شدند
  :  وکاليشان انجام شده و اضافه کردچطور محاکمه آنها در پس درهای بسته و بدون حضور

فکر می کنم آنها می خواستند در . اين حکم هيچ پايه حقوقی ندارد و بر پايه سياسی صادر شده است«
آستانه سالگشت انتخابات و حمله به خوابگاه دانشگاه تهران احکام سنگينی برای دو فعال شناخته شده 

 12».دانشجويی صادر کنند

اله، يکی ديگر از اعضای شورای مرکزی، با تقاضای تجديد نظر در بهمن  س24، مرتضی سمياری
که در » مايشیندادگاه « دستگير شده بود، در پی يک 1388 دی 14او که در تاريخ .  آزاد شد1388

تجمع و تبانی به «و » تبليغ عليه نظام«به اتهام های ) 5نگاه کنيد به فصل ( شروع شد 1388 بهمن 10
، دبير دفتر تحکيم مهدی عربشاهی. به شش سال زندان محکوم گرديد» ه امنيت ملیقصد اقدام علي

 با وثيقه آزاد 1388 اسفند 20 دستگير شد، روز 1388 دی 6وحدت، که پس از تظاهرات عاشورا در 
  .شد ولی هنوز محاکمه نشده است

ی در تهران در روز  پس از سخنرانی در يک تظاهرات دانشجويمجيد توکلی دانشجويی انرهبريکی از 
، حضور يابد و او  در دی ماهاوبه وکيل او اجازه داده نشد در دادگاه . آذر با ضرب و شتم دستگير شد16

محکوميت او شامل پنج سال ممنوعيت از فعاليت سياسی و خروج . به هشت سال و نيم زندان محکوم شد
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 به سلول انفرادی دست به اعتصاب  در اعتراض به انتقال1389توکلی در ارديبهشت . از کشور است
  . غذا زد و آن را تا بازگشت به بند عمومی ادامه داد

روز پس از دستگيری مجيد توکلی، خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران و قوه قضاييه نزديک است، 
صد عکس هايی از او را در لباس زنانه منتشر کرد و نوشت که او درهنگام دستگيری اين لباس را به ق

منابع دانشجويی اين موضوع را تکذيب کردند و گفتند او را بعدا به . فرار از بازداشت پوشيده بوده است
  . قصد تحقير وادار به پوشيدن اين لباس کرده اند

پس از انتشار عکس های مجيد توکلی در لباس زنانه، بسياری از مردان ايرانی با روسری به سر از 
ما «زيادی از آنها تابلوهايی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود خودشان عکس گرفتند و عده 

و در يک کارزار همبستگی با خواست آزادی او اين عکس ها را در اينترنت منتشر » مجيد هستيم،
   13.کردند

سازمان دانش آموختگان که به طور عمده دانشجويان پيشين را در بر می گيرد که در هنگام تحصيل در 
 تحکيم وحدت فعال بوده اند و در سال های اخير مبلغ اصالحات و رعايت بيشتر حقوق بشر بوده دفتر

  .  اعالم کرد که بيش  از نيمی از اعضای آن پس از انتخابات دستگير شده اند1389است، در ارديبهشت 

گان، که در  است، روزنامه نگار و دبيرکل سازمان دانش آموخت احمد زيدآبادیاز جمله دستگير شدگان
 مرداد 17دسته جمعی در » مايشیندادگاه « دستگير شد و تا حضور در جلسه دوم 1388 خرداد 31

 به شش سال زندان، پنج سال تبعيد 1388زيدآبادی در آبان .  در بازداشت انفرادی باقی ماند1388
او را . اسی محکوم شدداخلی در شهر گناباد و محروميت مادام العمر از تمام فعاليت های اجتماعی و سي

 به زندان رجايی شهر در کرج، نزديکی تهران، منتقل کردند که بيشتر محل 1388در اوايل بهمن 
  .با وجود اين که خانواده او وثيقه سپرده است، او را آزاد نکرده اند. نگهداری زندانيان غيرسياسی است

در مرداد ماه حضور » مايشیندادگاه  «، که درعبداهللا مومنیيکی ديگر از اعضای ارشد اين سازمان، 
 به شش سال زندان محکوم شد و يک حکم قبلی تعليقی دو سال زندان نيز به اجرا 1388داشت، در آبان 

در .  اين حکم پس از تجديد نظر به چهار سال و يازده ماه کاهش يافت1389در ارديبهشت . گذاشته شد
، رئيس شاخه گيالن اين سازمان، در تجديد ماعيلیکوهزاد اس، حکم سه سال زندان 1389ارديبهشت 

، اما از خروج از کشور منع نشده سلمان سيماافراد ديگری با وثيقه آزاد شده اند، از جمله . نظر تاييد شد
  .  دستگير شده بودند1388هر دو نفر در آبان . محمد صادقی و حسن اسدی زيدآبادیاند مثل 

اهرات خيابانی يا داخل دانشگاه شرکت کرده اند دستگير و بعضی از صدها نفر از دانشجويانی که در تظ
برای مثال، اسناد دادگاه مربوط به محاکمه هشت دانشجو، همگی از . آنها به زندان محکوم شده اند

اعضای انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل در شمال ايران به دست عفو بين الملل رسيده 
تشويق مردم به «، »شرکت در تجمع های غيرقانونی« آنها به اتهام های 1388در شهريور . است

 ماه 10، دادگاه تجديد نظر احکام 1388در بهمن . مجرم شناخته شدند» تبليغ عليه نظام«و » شورش
  محسن اسماعيلزاده روز زندان91حکم .  را تاييد کردنيما نبوی و محسن برزگر، ايمان صديقیزندان 

 ماه زندان تعليقی و يک سال محروميت 10پنج نفر ديگر به . تاييد شد» انت به مقام رهبریاه«به اتهام 
در زمان نگارش، ايمان صديقی، محسن برزگر، نيما نبوی و محسن . از تحصيل محکوم شدند

  .اسماعيلزاده احکام زندان خود را در زندان متی کالی بابل می گذرانند

  روزنامه نگاران
روزنامه نگاران و  عات در شرايطی فرا می رسد که ما اهالی رسانه ها اعم ازروز جهانی مطبو«

با وثيقه های سنگين تر و احکام غير  وبالگ نويسان محبوس در زندانهای ايران به صورت فزاينده ای
زيست و حياتمان به دليل خبر رسانی ، مقاله نويسی ،  منصفانه ی وسيعتری مواجه هستيم و شرايط

گرد های حرفه ای در خصوص آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر و در مجموع  شرکت در ميزمصاحبه و 
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هرروز  رسالت مطبوعاتی و انتقاد از حاکمان در زمينه های سياسی ، اجتماعی و اقتصادی انجام
  ».محدودتر و سخت تر می شود

  138914 روزنامه نگار به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در سال 20نامه سرگشاده 

روزنامه نگاران به ويژه مورد هدف قرار گرفته اند، شايد به اين دليل که ماهيت کارشان ايجاب می کند 
در زمان نگارش گمان می رود که تعداد به . به کشف حقيقت و اظهار نظر در باره رويدادها بپردازند

اصالح «ز نظر مقامات  روزنامه نگار، که بسياری از آنها برای روزنامه های ا100مراتب بيش از 
 آنها هنوز در بازداشت يا زندان يا در 15 نفر50کار می کردند، دستگير شده اند و بيش از » طلب

گزارش های منظمی در باره دستگيری . مرخصی موقت و در خطر بازگشت به زندان به سر می برند
 3000عث بيکاری در حدود  مورد پس از انتخابات ـ که با20های بيشتر و ممنوعيت نشريات ـ بيش از 

   16.نفر شده است، به دست می رسد

آزاد هستنٍد مثل » موقت«برخی از کسانی که محکوم شده اند با وثيقه در انتظار تجديد نظر يا مرخصی 
بعضی از روزنامه نگارانی که موقت آزاد شده اند، .  که به شش سال زندان محکوم شده استسعيد ليالز

، که حکم هفت سال و چهار  بهمن احمدی امويی: آزاديشان را تجربه کرده اندبودن مثل ديگران ناپايدار
.  روز در اوايل خرداد به زندان بازگشت72ماه زندانش در تجديد نظر به پنج سال کاهش يافت، پس از 

 ،مسعود باستانیروزنامه نگاران ديگر هيچ گاه آزاد نشده اند و حکم های سنگينی را می گذرانند، مثل 
او حکم شش سال زندان را در شرايطی دشوار .  دستگير شد1388، که در تير جمهوريتروزنامه نگار 

، اولين روزنامه نگاری که مهدی محموديان. در زندان رجايی شهر کرج در نزديکی تهران می گذراند
به پنج  شهريور دستگير شد، در ارديبهشت 25را افشا کرد و در 17تعدی ها در بازداشتگاه کهريزک 

  .سال زندان محکوم شد

روزنامه نگاران ديگری هم هستند که با وجود گذراندن ماه ها در بازداشت، هنوز تفهيم اتهام يا محاکمه 
بازداشت هستند که در خطر شکنجه و در بسياری از آنها در سلول انفرادی و در زندان هايی . نشده اند

از جمله اين عده . ام های ساختگی، به سر می برندشکل های ديگر اذيت و آزار، کتک، تهديد و اعد
، روزنامه نگار قديمی است که در مبارزه انتخاباتی مهدی کروبی فعال بود و بيش از عيسی سحرخيز

در ارديبهشت ماه او را به زندان رجايی .  ماه است که بدون اتهام يا محاکمه در بازداشت بوده است11
  .واده اش نوعی از مجازات استشهر منتقل کردند که به نظر خان

، مدافع حقوق بشر و روزنامه نگار برجسته ـ برنده جايزه معتبر مارتين انالز برای حقوق عمادالدين باقی
در ماه آبان او از سفر به ژنو برای دريافت جايزه منع .  دی دستگير شد7 ـ در روز 2009بشر در سال 

 از امکان دريافت آن شخصا محروم  ایاله اين جايزه گيرنده س18شد و اين اولين باری بود که در تاريخ 
اين دستگيری چند روز پس از آن رخ داد که مصاحبه دو سال پيش او با آيت اهللا عظما منتظری . می شد

 او در زمان 18.پخش و در تلويزيون فارسی بی بی سی به مناسبت درگذشت اين روحانی نمايش داده شد
ان و شهرهای ديگر به مناسبت عاشورا دستگير شد و هنوز بدون اتهام در اعتراض های عمومی در تهر

  .بازداشت به سر می برد

، دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران که اکنون ممنوع شده است، پس از تظاهرات بدرالسادات مفيدی
در باره عاشورا در پی مصاحبه ای که يک هفته پيش از آن  با راديوی بين المللی آلمان دويچه وله 

در زمان نگارش او هنوز بدون اتهام يا محاکمه در .  بود، دستگير شدانجام دادهسرکوب مطبوعات 
  . بازداشت به سر می برد

هر سه نفر در بازداشت از نظر سالمتی در وضعيت بدی به سر می برند و نگرانی از اين است که از 
  . باشندنمراقبت پزشکی کافی برخوردار 
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  نرمندان ديگرفيلم سازان و ه
] فيلم ساز[اخيرا به يک … به بعضی از توليدات ايرانی ممکن است اجازه نمايش در خارج داده نشود«

  ».در باره سعی به نمايش فيلمش در جشنواره های خارجی هشدار داده شد
  138919عليرضا سجادپور، رئيس اداره نظارت و ارزشيابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فروردين 

الن فرهنگی از دستگيری و مزاحمت مصون نمانده اند، به ويژه زمانی که مقامات نگران باشند که فعا
برای دريافت اجازه توليد و سپس اجازه .  صدای مخالف به جهان به کار گرفته شود ارائههنر برای 

 يکی از .نمايش در کشور و خارج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بايد فيلم نامه ها را بررسی کند
 اعالم کرد که ايرانيان برای همکاری در توليدات خارجی بايد 1389مسئوالن وزارتخانه در ارديبهشت 

  20.اجازه بگيرند

 خرداد 4 پس از تقريبا سه ماه بازداشت بدون اتهام يا محاکمه در تاريخ  جعفر پناهیفيلم ساز سرشناس
محمد نوری در زمان نگارش، . کن آزاد شدگرفتاری او در جشنواره فيلم شدن طرح م و پس از 1389

او در . ، کارگردان و روزنامه نگار، پس از ضرب و شتم در زندان در اعتصاب غذا به سر می بردزاد
در مقاالتی که در انتقاد از مقام » تبليغ عليه نظام«و » اهانت به مقامات« دستگير و به اتهام 1388آذر 

 ضربه شالق 50 منتشر کرده بود، به سه سال و نيم زندان و رهبری و رئيس قوه قضاييه در وبالگش
مدت کوتاهی پس از اين که او شرح داد که او را بدون اطالع قبلی از سلولش بيرون برده و . محکوم شد

 به مقام رهبری در انتقاد از رفتار با 1389کتک زده اند ـ احتماال به تالفی نامه ای که در فروردين 
  21.دنش نوشت ـ حکم او در اوايل خرداد تاييد شدخودش و زندانی بو

. ، مستندساز، در زمان نگارش بدون اتهام يا محاکمه در بازداشت به سر می بردمحمد علی شيرزادی
گمان می رود دستگيری او در دی ماه به فيلم برداری از مصاحبه مدافع برجسته حقوق بشر عمادالدين 

محمد علی شيرزادی از زمان دستگيری سه بار با خانواده .  باشد آيت اهللا عظما منتظری مربوطباباقی 
  .اش مالقات داشته و از دسترسی به وکيلش برخوردار نبوده است

 عکاس سرشناس بين المللی که  است،مهرانه آتشیاز هنرمندان ديگری که بازداشت شده اند يکی ديگر 
برای بعضی ها .  با وثيقه آزاد شدند1388ند آنها در اسف.  دستگير شدمجيد غفاریدر دی ماه با شوهرش 

، که در اسفند ماه از سفر به  سيمين بهبهانی ساله82نيز مزاحمت ايجاد شده است، از جمله برای شاعره 
  . فرانسه برای سخنرانی در مراسم روز بين المللی زن منع شد

  مدافعان حقوق
ای دخترمان می فهميم او کاری به جز فعاليتهای ها و فعاليته تا آنجا که ما مادر و پدر شيوا از نوشته«

  او در راستای اين هدفش و دفاع از همه افراد فارغ از هر دين و مسلکی می.است حقوق بشری نکرده

  »آيا دفاع از حقوق انسان ها جرم است؟. کوشد
  1388پدر و مادر شيوا نظرآهاری در نامه به وزارت اطالعات پس از دستگيری او در دی 

مات ايران سخت مايلند فعاالن حقوق بشر از جمله شهروند ـ روزنامه نگارانی را که در صف اول مقا
گردآوری اطالعات در باره نقض حقوق بشر شامل ادای گواهی خانواده ها و گاهی زندانيان آزاد شده 

 رويدادها، اين در کوشش برای يافتن بالگردان برای روايت تحريف شده شان از. بوده اند، بی اعتبار کنند
مقامات بعضی سازمان های غيردولتی حقوق بشری را به تماس با گروه های ممنوعه، به ويژه سازمان 
مجاهدين خلق ايران، يا ارائه اطالعات به آنها متهم کرده و موجی از دستگيری فعاالن حقوق بشر را به 

  .راه انداخته اند

هشت عضو کميته گزارشگران حقوق بشر به شيوه  به بعد حداقل 1388برای مثال، از اوايل آذر 
 ـ در ارديبهشت کوهيار گودرزی و شيوا نظرآهاریدو تن از اين عده ـ . خودسرانه دستگير شده اند
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  . محاکمه آنها شروع شده اما پايان نيافته است.  هنوز در بازداشت به سر می برند1389

سعيد ، رسعيد جاللی ف، سعيد کالنکی:  جمله هستندافراد ديگری که دستگير و سپس آزاد شده اند از اين
بعضی از اعضا برای حفظ امنيت خود از کشور .  نويد خانجانی ومهرداد رحيمی، پريسا کاکايی، حائری

، دادستان تهران اين گروه را به داشتن ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران 1388در دی . گريخته اند
کميته گزارشگران  ».جرم است] کميته گزارشگران حقوق بشر[مکاری با هر گونه ه«: متهم کرد و گفت

  .حقوق بشر به شدت داشتن چنين ارتباطی را تکذيب می کند

در اواسط . يک سازمان حقوق بشری ديگر به نام فعاالن حقوق بشر در ايران نيز هدف قرار گرفته است
بسياری از . ر گذشته و حال به راه افتاد موجی از دستگيری افراد مرتبط با اين گروه د1388اسفند 

 اسفند گفت که 26دادستان تهران در . دستگيرشدگان در زمان نگارش هنوز در بازداشت به سر می برند
دستگير ) سيا(سازمان اطالعات مرکزی آمريکا » شبکه های مجازی« نفر در ارتباط با به اصطالح 30

 و گفت که فعاالن حقوق بشر نيز بخشی از اين شبکه بوده شده اند که هدفشان بی ثبات سازی ايران بود
 نفره از اعضا و همراهانش را منتشر کرد 41 فهرستی 1389 فروردين 6فعاالن حقوق بشر در . است

» دوستانه و فعاليت در راه کمک به بشريت فعاليت های انسانتنها جرم آنها «:  گفت وکه دستگير شده اند
که در عين حال عضو کمپين يک ميليون امضا (محبوبه کرمی : بارتند از از جمله اين عده ع22.است

 مجتبی بيات از مشهد؛ محمد رضا لطفی يزدی از تهران؛ عبدالرضا احمدیو )  در پاييناست ـ نگاه کنيد 
مجتبی  از اصفهان؛  سميه اجاقلواز جزيره کيش؛سپهر صوفی  از ساری؛ تهمينه مومنیاز قم؛ 

  .بعضی از آنها آزاد شده اند.  از سنندجصالح شلماشیو  از اهواز؛ گهستونی

 ساله، اهل رامهرمز در استان 28، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ابوالفضل عابدينی نصربا 
او . خوزستان، که پيشتر مسئول مطبوعاتی فعاالن حقوق بشر در ايران بود، بسيار خشن رفتار شده است

 شد و چهار ماه در زندان سپيدار اهواز در نزديکی مرز عراق در  دستگير1388ابتدا در اوايل تير 
 در موجی از 1388 اسفند 12در روز .  با وثيقه آزاد شد1388 آبان 4بازداشت ماند تا اين که در 

ماموران امنيتی در هنگام . دستگيری فعاالن حقوق بشر او دوباره در خانه اش در رامهرمز دستگير شد
وی چهار روز پس از دستگيری به زندان اوين منتقل شد و بنا به گزارش ها . زدنددستگيری او را کتک 

  .در آنجا هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

پس از دستگيری ابوالفضل عابدينی نصر به وکيلش اطالع داده شد که موکلش در ارتباط با دستگيری 
عضويت در يک « سال آن به خاطر  سال زندان محکوم شده است که پنج11 به 1388قبلی در تير 

تبليغ «، در ارتباط با فعاليتش در فعاالن حقوق بشر در ايران، يک سال به خاطر »سازمان غيرقانونی
» تماس با کشورهای متخاصم«از طريق گفتگو با رسانه های خارجی و پنج سال به خاطر » عليه نظام

 مربوط باشد که 1388 مقامات در اسفند ممکن است به ادعاهای» تماس با کشورهای متخاصم«. است
. در ايران برپا کرده است» انقالب مخملی«فعاالن حقوق بشر در ايران را گويا به قصد هدايت » سيا«

وی دچار نارسايی قلبی است و به دارو و چک آپ .  در تجديد نظر تاييد شد1389حکم او در ارديبهشت 
  . منظم نياز دارد

از اعضای شورای دفاع از حق تحصيل است که دانشجويان محروم از ادامه  يکی سيد ضياالدين نبوی
او و دختر عمويش . تشکيل داده اند1388تحصيل به خاطر فعاليت سياسی يا به علت بهايی بودن در سال 

سيد .  دستگير شدند و عاطفه نبوی بعدا به چهار سال زندان محکوم شد1388 در خرداد عاطفه نبوی
 ضربه شالق محکوم شد که در اوايل خرداد 74 سال زندان و 15 به 1388در دی ماه ضياالدين نبوی 

می گويد در طی بازجويی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، او .  سال کاهش يافت10در تجديد نظر به 
به نظر می رسد حکم سنگين او بعضا به اين . لگد خورده، و مورد اهانت و تحقير قرار گرفته است

او . وط است که او خويشاوندانی در اردوگاه های سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق داردواقعيت مرب
  . داشتن هرگونه ارتباط شخصی با سازمان مجاهدين خلق ايران را تکذيب کرده است
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علی . اعضای سازمان های ديگر حقوق بشری نيز دستگير و بعضی از آنها محاکمه و محکوم شده اند
ضای کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی و فعال حقوق اقليت آذربايجانی ايران، ، يکی از اعبيکس

، در دی  ناصح فريدیيک عضو ديگر اين کميته،. در حال گذراندن هفت سال حکم در زندان اوين است
او در حال حاضر در انتظار تجديد نظر با وثيقه .  ضربه شالق محکوم شد74ماه به شش سال زندان و 

، وکيل، محمد اوليايی فرديکی ديگر از اعضای کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، . اد استآز
، سخنگوی سازمان  کاوه قاسمی کرمانشاهی).نگاه کنيد به بخش وکال در پايين(نيز زندانی شده است 
 زنان  و يکی از اعضای کمپين يک ميليون امضا که برای رعايت بيشتر حقوق23حقوق بشر کردستان

 با 1389 خرداد 2وی در .  در کرمانشاه در غرب ايران دستگير شد1388فعاليت می کند، در بهمن 
  . وثيقه آزاد شد

مدير جمعيت تالش برای جهانی ، مريم ضيابرای مثال، :  نمانده اندبی نصيبفعاالن حقوق کودک نيز 
در اعتراض به ادامه بازداشت وی پس از اين که .  دستگير شد1388 دی 10شايسته ی کودک در روز 

زنان فعال با هدف کسب جبران برای نقض .  آزاد شد1389دست به اعتصاب غذا زد، در فروردين 
اعضای مادران عزادار، گروهی از مادران که فرزندانشان : حقوق بشر نيز هدف سرکوب قرار داشته اند
اعضای اين . چندين بار دستگير شده اند و هواداران آنها ،در تظاهرات پس از انتخابات کشته شده اند

بيش از . گروه در روزهای شنبه در سکوت در پارک ها گرد هم می آيند تا اعتراض خود را نشان دهند
  24. نفر آنها در دی دستگير شدند، گرچه بيشترشان چند روز بعد آزاد شدند30

ی فعاالن حقوق زنان بالفاصله گرچه دستگير. مدافعان حقوق زنان نيز با غضب مقامات روبرو شده اند
دسته جمعی خوانده شد » مايشیندادگاه «پس از انتخابات فروکش کرد، کيفرخواست عمومی که در اولين 

. نام برد و دستگيری ها در مهر ماه از سرگرفته شد» انقالب مخملی«از جنبش زنان به عنوان بخشی از 
 يک هفته بازداشت شد، غيابا به شش 1388تير ، وکيل و مدافع سرشناس حقوق زنان که در شادی صدر

، يکی ديگر از مدافعان حقوق زنان، به دو سال و محبوبه عباسقلی زاده ضربه شالق و 74سال زندان و 
 1386 هر دو به علت گردهمايی مسالمت آميزی در سال 25. ضربه شالق محکوم شد30نيم زندان و 

  .شتن مردم از اعتراض در سالگشت انتخابات تلقی شدمحکوم شدند و اين اقدام عموما به قصد بازدا

  سال، که جنبشی برای حقوق زنان است و در)يا تغيير برای برابری(حاميان کمپين يک ميليون امضا 
داوطلبان اين کمپين با خواست پايان .  شروع به کار کرده، به ويژه مورد حمله قرار گرفته اند1385

در ايران، مثل حذف آنها از بخش های اساسی دولت، نامزدی رياست يافتن تبعيض قانونی عليه زنان 
 حضانت فرزندان و ارث، سرگرم جمع آوری يک ميليون ،جمهوری، و در زمينه های ازدواج، طالق

گرچه کمپين يک ميليون امضا فعاليت هايش را با رعايت کامل قانون انجام می دهد، . امضا هستند
 بار 23حداقل آنها وبگاه اصلی کمپين را . االن آن را سرکوب کرده اندمقامات مانع کار آن شده و فع

مسدود کرده اند، به دفعات اجازه برگزاری جلسات عمومی را از کمپين دريغ کرده اند، مانع سفر فعاالن 
  . دبه خارج شده يا آنها را برای بازجويی احضار نموده اند و گويا در تلفن های تهديدآميز نيز دخيل بوده ان

 راحله عسگريزادهمثال .  به بعد بيش از ده نفر از اعضای کمپين برابری دستگير شده اند1388از مهر 
 دستگير شدند، دو مرد به نام های 1388 آبان 13 در طی اعتراض هايی در تهران در وحيده مولویو 

همگی بعدا .  شدند در همان روز در اصفهان در مرکز ايران دستگيرعلی مشمولی و محسن پريزاد مقدم
  .آزاد شدند

 در خانه اش در اصفهان دستگير و سپس در همان ماه با وثيقه 1388 آذر 1 در روز مهرنوش اعتمادی
 14 نيز در هايده تابش. بود» عضويت در کمپين يک ميليون امضا«اتهام های عليه او شامل . آزاد شد

هايده تابش را پيشتر از سفر . ثيقه آزاد شدند آذر با و17هر دو در .  در اصفهان دستگير شد1388آذر 
به خارج منع کرده بودند، چون برای شرکت در يک برنامه آموزشی در آفريقای جنوبی دعوت شده بود 

  .گرچه در آن شرکت نکرده بود
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، که در شهر  آتيه يوسفی:از جمله ديگر اعضای کمپين که پس از عاشورا دستگير شدند عبارتند از
 روز در بازداشت 68 که در دی دستگير شد و سميه رشيدیو هفته در بازداشت بود؛ شمالی رشت د

منصوره شجاعی در سه سال گذشته از .  که يک ماه در تهران در بازداشت بودمنصوره شجاعیماند؛ 
  .سفر به خارج منع شده است

يکی از آنها . شدند دستگير 1388افراد ديگری نيز در دوره پيش از سالگشت انقالب اسالمی در بهمن 
، دانشجو و فعال کمپين برای برابری، بود که در بهمن ماه دو هفته در بازداشت به سر مازيار سميعی

 در 1388 بهمن 18، روزنامه نگار روزنامه ايران و فعال کمپين برای برابری، در مهسا جزينی. برد
گيری به او گفتند که دليل دستگيريش در هنگام دست.  اسفند با وثيقه آزاد شد10اصفهان دستگير و در 
، يک روزنامه نگار ديگر، پس از دستگيری در اواسط بهمن نوشين جعفری. فمينيست بودنش است

  .و در حدود يک ماه در بازداشت ماندشد  دستگير 1388

 16، عضو کمپين برای برابری در ساری، در نزديکی ساحل دريای خزر در شمال، در درسا سبحانی
او که عضو اقليت بهايی است به .  ارديبهشت در بازداشت به سر برد1 دستگير شد و تا 1388اسفند 

سميه . خاطر مذهبش از ادامه تحصيل محروم شده و سپس به شورای دفاع از حق تحصيل پيوسته بود
 در تهران 1388 اسفند 25، فعال کمپين که عضو سازمان دانش آموختگان نيز هست، در روز فريد

او تقريبا دو . دستگير شد که برای کسب اطالع در باره شوهر دستگير شده اش مراجعه کرده بودزمانی 
  .هفته بعد با وثيقه آزاد شد

  وکال
سياسی و دانشجويی  آنچه بيشتر ما را ناراحت می آند اين است آه خواهرم با پذيرش وآالت متهمان«

اآنون خودش محروم از اين حقوق قانونی  اهمواره از حقوق قانونی و انسانی آنها دفاع می آرد ام
  ».است

  138826حسين ميرزايی، برادر فروغ ميرزايی در طی بازداشت او در دی 

 محدود خوبظاهرا مقامات ايرانی دست به اقداماتی زده اند تا دسترسی ايرانيان را به وکالی مستقل و 
، مثل ممنوعيت اشخاص از نامزدی برای عالوه بر اقداماتی برای محدود کردن استقالل کانون وکال. کنند

ندين وکيل آشکارا به چله نظريات سياسی منسوب به آنها، سمت های ارشد بر اساس تبعيض آميز از جم
  .علت کار يا باورهای سياسی شان دستگير شده اند

او  (، که از مجرمان نوجوان و نيز روزنامه نگاران و فعاالن سنديکايی دفاع کردهمحمد اوليايی فرد
 برای 1389 ارديبهشت 11، در )وکيل ابوالفضل عابدينی نصر است که در باال مورد اشاره قرار گرفت

حکم او به اطالع وکاليش نرسيده بود . دستگير شد» تبليغ عليه نظام«گذراندن يک سال زندان به خاطر 
 خاطر مصاحبه ای با محمد اوليايی فرد پيش از دستگيری گفته بود که به. که نقض قانون ايران است

اين مصاحبه .  بهمن محکوم شده است18بخش فارسی صدای آمريکا در انتقاد از قوه قضاييه در تاريخ 
 سالگی مرتکب 17کمی پس از به دار زدن موکل او، مجرم نوجوان بهنود شجاعی به خاطر قتلی که در 

 سال دارند در حقوق بين 18 اعدام اشخاصی که در زمان جرم منسوب کمتر از. شده بود، انجام شد
  .المللی مطلقا ممنوع است

او در . وکاليی است که دستگير شده انداز ، عضو تيم حقوقی ميرحسين موسوی، يکی ديگر وحيد طاليی
 دی 12 در فروغ ميرزايی.  دستگير شد و بيش از دو هفته در بازداشت ماند1389 ارديبهشت 15 يا 14

 بهمن با وثيقه آزاد شد اما 20او در .  دستگير شد روزبه کريمیگارش به همراه شوهر روزنامه ن1388
  .روزبه کريمی تا اواسط اسفند در بازداشت ماند

 که دستگير و با وثيقه آزاد می شوند، هنوز با امکان طرح اتهام و محاکمه روبرو وکاليیبعضی از 
، وکيل محمد علی دادخواهاز آنها يکی . هستند که ممکن است به از دست دادن پروانه وکالت منجر شود
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 دستگير شد و يک ماه 1388سرشناس حقوق بشری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که در تير 
 مدعی شد که در دفتر محمد 1388در مرداد » مايشیندادگاه های «دادستان در يکی از . در زندان ماند
تباط با کشورهای خارجی به منظور ايجاد آشوب ، گلوله، مواد مخدر، اسناد ار]هفت تير[«علی دادخواه 

پرونده او پس از جلسه . پيدا شده است» که دستور به آشوب و اعتراض را افشا می کنند... و اسنادی
 مقامات ايرانی در طرح 27. به دليل ايراد در تحقيقات برای اعاده دادرسی ارجاع شد1388دادگاه در آذر 

برای مثال، ناصر زرافشان پس . ی عليه وکالی حقوق بشری سابقه دارنداتهام های کيفری با انگيزه سياس
  28.در زندان گذراندرا  پنج سال 1381از محکوميت بر اساس اتهام های مشابه در فروردين 

  روحانيون
بعضی از روحانيون اصالح طلب، به ويژه . اعضای دستگاه روحانيت نيز مورد حمله قرار گرفته اند

  .اهللا عظما منتظری ارتباط نزديکی داشتند، بازداشت شده اندآنهايی که با آيت 

 در خانه 1388 دی 22، يکی از هواداران آيت اهللا عظما منتظری، در روز آيت اهللا محمد تقی خلجی
 چندين بار در انتقاد از مقامات از 1388او پس از انتخابات مورد اختالف خرداد . اش در قم دستگير شد

از خشونت عليه تظاهرکنندگان مسالمت جو سخنرانی کرده و در نتيجه از مقامات جمله استفاده آنها 
وی . او همچنين خواهان حل و فصل مسالمت آميز تنش بين دولت و مخالفان شده بود. اخطار گرفته بود

  . با وثيقه آزاد شد1388 بهمن 12در 

 قم و عضو شورای مرکزی ، روحانی اصالح طلب درسيد احمد رضا احمدپوردادگاه ويژه روحانيت 
او در .  به يک سال زندان و خلع لباس محکوم کرد1389جبهه مشارکت ايران اسالمی را در فروردين 

  . دی آزاد شده بود20روز اعتراض های عاشورا دستگير و 

، که با آيت اهللا عظما حجت االسالم مصطفی ميراحمدی زادهمدرس دانشکده حقوق دانشگاه مفيد قم 
 اسفند در بازداشت به سر برد و در زمان نگارش مشخص 26 تا 7رتباط نزديکی داشت، از منتظری ا

  .نبود که محاکمه شده است يا خير

 آذر در اتوبوسی در راه شرکت در تشييع جنازه آيت اهللا 29، روحانی اصالح طلب، در روز احمد قابل
 روز 70اس گرفت و گفت پس از او در اواخر اسفند با خانواده اش تم. عظما منتظری دستگير شد

او ضمنا گفت که او را در غل و . بازداشت به بخش قرنطينه زندان وکيل آباد مشهد منتقل شده است
 به. زنجير به دادگاه انقالب برده اند، زيرا مقامات در مشهد حاضر به پذيرش عنوان مذهبی او نشده اند

  29. گذرنامه و خانه اش نيز مصادره شده انده اوگفت

  افرادی که به گروه های ممنوعه ربط داده شده اند
هاي مذهبي و قومي،  طلبان، تروريست ، سلطنت]سازمان مجاهدين خلق ايران[عناصري مثل منافقين «

 مشارآت] فتنه[ها در اين جريان  گراها، مارآسيست هاي فمينيست، ملي بازان، گروه جنس هم بهائيان،

  ».دارند
  138830ت، دی حيدر مصلحی، وزير اطالعا

مقامات ايرانی کوشيده اند گروه های ممنوعه و به ويژه سازمان مجاهدين خلق ايران را که در عراق 
گروه های ديگری که تقصيرکار قلمداد شده اند از اين . مستقر است در ايجاد ناآرامی ها مقصر بدانند

 نام برده می شود، و سلطنت »کمونيست هانو«گروه های چپ، که گاهی از آنها به عنوان : جمله اند
 اين مقامات برای يافتن بالگردان و 31.طلبان، به ويژه انجمن پادشاهی ايران و گروه وابسته به آن تندر

از خارج هدايت می شود، دست بر روی زندانيان » انقالب مخملی«اعتبار بخشيدن به اين ادعا که يک 
ن عضو گروه های ممنوعه ـ به خصوص سازمان سياسی پيشين و کسانی گذاشته اند که خويشاوندانشا

آنها اشخاص نشان شده . ياد می کنند ـ هستند» منافقين«مجاهدين خلق ايران که مقامات از آن به عنوان 
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  .ای را دستگير و به ارتباط با اين گونه گروه ها متهم کرده اند

، 1388رند در شهريور و دی عده ای که به ادعای مقامات با سازمان مجاهدين خلق ايران ارتباط دا
 بهمن، يکی از معاونان 7در روز . تقريبا همزمان با تظاهرات روز قدس و عاشورا، دستگير شدند

 تن از اعضای 20 نفر دستگير شده در روز عاشورا، 1000وزارت اطالعات گفت که در ميان بيش از 
دستگيرشدگان شهريور از اين جمله . شدسازمان مجاهدين خلق ايران بوده اند که به محاربه متهم خواهند 

 که در  زهرا جباری، که هر دو به مرگ محکوم شده اند، ومحمد علی حاج آقايی و جعفر کاظمی: هستند
 دستگير و به پنج سال 1388 در مهر منيره ربيعی.  به پنج سال زندان محکوم شد1389ارديبهشت 

 همه آنها، خويشاوندانی در اردوگاه اشرف سازمان اکثر آنها، اگر نگوييم. زندان در تبعيد محکوم شد
  .مجاهدين خلق ايران دارند

هادی  و ريحانه حاج ابراهيم دباغ، مطهره بهرامی حقيقی، محسن دانشپور مقدم، احمد دانشپور مقدم
با اتهام محاربه به مرگ » دادگاه های نمايشی«در  1388 همگی پس از عاشورا دستگير و در دی قائمی

مجازات اعدام احمد دانشپور مقدم و پدرش محسن در تجديد نظر تاييد شده، گرچه احکام . شدندمحکوم 
  .سه نفر ديگر کاهش يافته است

دو نفر ديگر نيز که ادعا می شود با سازمان مجاهدين خلق ايران ارتباط داشته و در سازماندهی ناآرامی 
، آموزگار، که در عبدالرضا قنبریعبارتند از آنها . عاشورا شرکت داشته اند به مرگ محکوم شده اند

 1386 که از علی صارمیحضور يافت، و » دادگاه نمايشی« نفری بود که در دی و بهمن در 16ميان 
  .در بازداشت بوده است

 ساله و عضو مادران 62،  زهره تنکابنی.زندانيان سياسی پيشين و خويشاوندانشان نيز دستگير شده اند
او يک زندانی عقيدتی است .  دستگير شد و بيش از يک ماه دربازداشت ماند1388 دی 7 در 32صلح،

در عين حال او بيوه يکی از .  مورد حمايت عفو بين الملل بود331360 در دهه در طی حبسکه 
، يک مهين فهيمیدوست او، . ند کشته شد1367در » کشتار زندان«زندانيانی است که در طی 

فرزند مهين . لح، در همان روز به همراه چهار نفر ديگر دستگير شدتاريخدان، و عضو مادران ص
شوهر مهين فهيمی، حميد منتظری يکی . روز بعد دستگير شد) نگاه کنيد در پايين (اميد منتظریفهيمی، 

 مهين فهيمی در عين حال خاله سهراب اعرابی است که 34. بود1367در » کشتار زندان«از قربانيان 
  35. غيرقانونی کشته شد و قتل او هرگز مورد تحقيق قرار نگرفته است1388تير /در تظاهرات خرداد

 نفر از کسانی که 30 ادعا کرد که در حدود 1388 بهمن 7يکی از معاونان وزارت اطالعات در روز 
در ارتباط با تظاهرات عاشورا دستگير شده اند با گروه های چپ و مشخصا سازمان فدائيان خلق ايران، 

جناح اکثريت و اقليت آن، ارتباط دارند يا از گرايش های نوکمونيستی برخوردارند که در اين هر دو 
اين گروه عليه دخالت احتمالی نظامی در ايران به خاطر برنامه هسته ای . زمينه از مادران صلح نام برد
ه دستگيری، برای بی ثباتی منطقه است و بر علي» راه حل های عملی«آن فعاليت می کند و خواهان 

خانواده های زهره تنکابنی و مهين فهيمی به . بازداشت و آزار شهروندان عادی ايرانی فعاليت می کند
شدت تکذيب کردند که اين دو از چنين ارتباط هايی برخوردارند يا اين که مادران صلح دارای وابستگی 

  . سياسی است

، در گزيده های سرپيچمجله فرهنگی آنالين  ساله حقوق و روزنامه نگار 24، دانشجوی اميد منتظری
 ظاهر و به راه اندازی تظاهرات عاشورا و 1388 نفر در دی و بهمن 16» دادگاه نمايشی«تلويزيونی 

 او در جلسه دادگاه که وکيلش اجازه شرکت 1388 اسفند 8در . متهم شد» گرايش نوکمونيستی«داشتن 
آزاد شد و » موقتا« روز 10 او به مدت 1389روردين  ف16در . نيافت، به شش سال زندان محکوم شد

  . در زمان نگارش مشخص نبود که به زندان بازگشته است يا خير

ياشار .  دی دستگير شد8 در اردوان تراکمه. شان نيز دستگير شدندداننو و خويشاسرپيچديگر نويسندگان 
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 ياشار دارالشفا و نيز برادرو  مادر.  بهمن دستگير شدند14/15 در شب مازيار سميعی و دارالشفا
، مدرس بنفشه دارالشفايی. ، دستگير ولی دو روز بعد آزاد شدندبهار ساله اردوان تراکمه، 25خواهر 

 بهمن 16، فيلم نامه نويس و روزنامه نگار، دخترعموهای ياشار دارالشفا، جميلهموسيقی، و خواهرش 
. ، چند روز بعد دستگير شدندصفورا تفنگچی و ايیابوالحسن دارالشفپدر و مادر آنها، . دستگير شدند

  .همگی تا اواخر اسفند آزاد شدند

  اعضای اقليت های قومی و مذهبی
گرچه اعضای اقليت های قومی به همان ميزان در تظاهرات پس از انتخابات شرکت نکردند، هميشه 

  .مورد سوءظن مقامات ايران بوده اند و باقی مانده اند

فرزاد . کماکان دستگير شده اند) نگاه کنيد در باال (کاوه قاسمی کرمانشاهید، مثل راعضای اقليت ُک
، چهار 1389در ارديبهشت .  دستگير شد1388رد و هوادار مهدی کروبی در دی ، يک وکيل ُکسلطانی

رد در ميان پنج نفری بودند که در هشداری آشکار به تظاهرکنندگان آينده اعدام شدند زندانی سياسی ُک
اعدام ها در سطح گسترده ای محکوم ). ، استفاده از مجازات اعدام با انگيزه سياسی5نگاه کنيد به فصل (

در ميان اشخاصی که در پی اعتصاب . ردنشين فرا خوانده شدشدند و يک اعتصاب عمومی در مناطق ُک
، آرام ويسی: ودندرد در مريوان در نزديکی مرز با شمال عراق بدستگير شدند، حداقل پنج دانشجوی ُک

 سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان،. سامان زندی و دانا لنج ئابادی، توفيق پرتوی، فواد مرادی
، نيز در سنندج، مرکز استان کردستان در غرب ايران، دستگير شد و چند روز در بازداشت اجالل قوامی

  .ماند

 ويژه در روزهايی که برای جامعه اعضای اقليت آذربايجانی نيز مورد حمله قرار گرفته اند، به
، پس از انتشار پوستری عبداهللا صدوقیروزنامه نگار ورزشی متخصص فوتبال، . آذربايجانی مهم است

او .  در تبريز شمال غربی ايران دستگير شد1388در حمايت از تيم محلی فوتبال تراکتورسازی در دی 
، تعداد زيادی از آذربايجانی ها در 1389دين در فرور.  آزاد شد1388پس از اعتصاب غذا در اسفند 

کنار درياچه اروميه در شمال غربی ايران گرد آمدند تا عليه لطمه به محيط زيست در اثر ادامه استخراج 
نيروهای امنيتی پس از ورود به تظاهرکنندگان حمله کردند و برای پراکندن . آب درياچه اعتراض کنند

  . سپس ده ها نفر را دستگير کردند وبجمعيت گاز اشک آور و سنگ پرتا

او رئيس .  در مياندوآب در شمال غربی ايران دستگير شد1389 ارديبهشت 31در روز بهبود قلی زاده 
پروانه » جدايی طلبانه« آن به داشتن برنامه متهم کردنسازمان غيردولتی ياشيل است که مقامات پس از 

 در روز بعد در ماکو در نزديکی مرز ترکيه يرزاده بهمن نصآموزگار و شاعر. اش را لغو کردند
در ارديبهشت » تظاهرات کاريکاتور«دستگيری آنها ممکن است به نزديک شدن سالگشت . دستگير شد

 بسياری از آذربايجانی ها کاريکاتوری در يک روزنامه ايرانی را در آن زمان.  ربط داشته باشد1385
  . دستگير شده بودند1385هر دو نفر در تظاهرات .  کردندتوهين آميز تلقی و به آن اعتراض

هم  به دليل آنکه هم در سازماندهی آشوب های روز عاشورا نقش داشتند و] بعضی از بهاييان[اين افراد «
  ». دستگير شده اند به دليل ايفای نقش موثر در ارسال تصاوير اين آشوب ها به خارج از کشور،

  1388 دی 18 آبادی، دادستان تهران جعفری دولت

همان طور که در بسياری از مقاطع درگيری در تاريخ جمهوری اسالمی ايران رخ داده است، اعضای 
 بهايی ـ مذهبی که در ايران به رسميت شناخته نمی شود ـ به طور ويژه مورد حمله قرار گرفته آئين
شان راه پيمودند، و در کنار آنها بهاييان در تظاهرات اوليه در کنار هم ميهنانبعضی از  گرچه 36.اند

در پی اين اعتراض ها که . دستگير شدند، حمله به آنها پس از تظاهرات عاشورا افزايش يافته است
. گستردگی شان ظاهرا مقامات را غافلگير کرد، آنها کوشيده اند برای اين رويدادها سپر بال پيدا کنند

بيشتر آنها آزاد شده اند، گرچه يکی از . دستگير شدند در تهران 1388 دی 13 بهايی در روز 13حداقل 
او به شش سال زندان .  نفر در دی و بهمن حضور يافت16» دادگاه نمايشی« در پيام فناييانآنها به نام 
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 فروردين در بازداشت ماند 13 تا آرتين غضنفری. محکوم شد که در تجديد نظر به يک سال کاهش يافت
 فروردين دوباره به دادگاه احضار و در آنجا به او گفته شد 21آزاد شد، ولی در و در آن تاريخ با وثيقه 

 فروردين در دادگاه حاضر 24او به علت عفونت ريه نتوانست در تاريخ . بوده است» اشتباه«که آزاديش 
  .شود

اخر در او.  بهايی در شهرهای سراسر ايران دستگير شده اند50در مجموع، پس از انتخابات در حدود 
 بهايی در بازداشت به سر می بردند و از اين عده برخی پيش از انتخابات 31 حداقل 1389ارديبهشت 

مقامات اعالم کرده اند که جلسه بعدی دادگاه هفت رهبر بهايی ـ که مسئول امور . دستگير شده بودند
داشت بوده اند ـ در  در باز1387 و ارديبهشت 1386اداری جامعه بهاييت در ايران هستند و از اسفند 

اين انتخاب مهم زمانی را نمی .  برگزار می شود که سالگشت انتخابات است1389 خرداد 22تاريخ 
توان به جز اين تلقی کرد که مقامات می خواهند به مردم ايران پيام دهند که جامعه بهاييت در رويدادهای 

  .پس از انتخابات دخيل بوده است

نيروی انتظامی برچيده  شاءاهللا بايد به همت ان... گری و  ئيت، وهابيت، صوفیمحافل تبليغ مسيحيت، بها«
ترين مخل امنيت آشور  شود، آنها مفسد و بزرگ می شود، آفت مهم فكری از اين مجالس و مخافل پيدا

  ».هستند
  138838 در ديدار فرمانده انتظامی استان قم، اسفند 37اهللا العظمی وحيد خراسانی آيت

 برای مثال،. وفی ها و مسلمانان سنی نيز در ماه های اخير هدف دستگيری قرار گرفته اندمسيحيان، ص
 دستگير شد و 1388 مهر 21 در تاريخ کليسای تنها مسيح از رشت، يکی از اعضای يوسف نادرخانی

دستگيری او ممکن است به اعتراض او به . در زمان نگارش گويا هنوز در بازداشت به سر می برد
  . اجباری اسالم در مدارس مربوط باشدتدريس

 حميد نجفی 39به گزارش کامَپس دايرکت نيوز.  شروع شد1388موجی از دستگيری مسيحيان در آذر 
مقامات حتا تهديد کردند دختر .  آذر در مشهد دستگير و به سه ماه حبس خانگی محکوم شد25در تاريخ 

ر نيز در طی جشن کريسمس در نزديکی تهران دستگير پانزده نفر ديگ. بيمار او را به سرپرستی بسپارند
  .چند روز بعد سه نفر ديگر در اصفهان و حداقل هفت نفر در شيراز در جنوب ايران دستگير شدند. شدند

 در اصفهان 1388 بهمن 13، رهبر آشوری کليسای پروتستان کرمانشاه در  ويلسون عيسویکشيش
ليسای او مهر و موم شد و او پس از آزادی اجازه بازگشايی ک.  روز در بازداشت ماند54دستگير شد و 
ريحانه  و همسرش حميد شفيعیدر اوايل اسفند، دو رهبر يک کليسای خانگی در اصفهان ـ . آن را نيافت

  . ـ دستگير شدند و در زمان نگارش گويا هنوز در بازداشت هستندآقاجری

 1388در تير  به خاطر تظاهراتی 40مت اللهی نعسلسله درويش گنابادی از 24، 1389در ارديبهشت 
اين . در مقابل ساختمان قوه قضاييه در گناباد در شمال شرقی ايران، به زندان و شالق محکوم شدند

دراويش به بازداشت حسين زارعی اعتراض داشتند که با وجود منع مقامات از دفن اموات در گورستان 
، روزنامه جوان که با دولت ارتباط نزديکی 1389يبهشت  ارد26در . درويشان، اجازه دفن داده بود

با حرکت در « گروه های مختلف دراويش 1384دارد، نوشت که پس از انتخاب احمدی نژاد در سال 
  ».اسالمی را تشديد کرده اند های سياسی عليه نظام مقدس جمهوری مسير اربابان خارجی خود فعاليت

نيز در ايران دستگير شده يا مورد آزار قرار ) های کرد و بلوچ هستندکه بيشتر از اقليت (ی مسلمانان سّن
 برای سومين بار به خاطر مقاالتی در وبالگش عبدالمجيد اسماعيل زهیدر اواخر ارديبهشت، . گرفته اند

، امام جمعه  شيخ حافظ عبدالرشيد.به دادگاه ويژه روحانيت در مشهد در شمال شرقی ايران احضار شد
در شرق ايران در نزديکی مرز افغانستان، پس از شش روز بازداشت به وسيله دادگاه ويژه سنی زابل 

او پس از يک سخنرانی در انتقاد از تخريب . با وثيقه آزاد شد) 5نگاه کنيد به فصل (روحانيت در مشهد 
ضار  به دادگاه اح1389 ارديبهشت 21يک حوزه علميه سنی به دست مقامات ايرانی روز دوسال پيش 
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  . شده بود

  کارگران و اعضای سازمان های حرفه ای
کارگران و فعاالن سنديکايی بخش ديگری از جامعه ايران هستند که هدف دستگيری و آزار و اذيت قرار 

 در هنگام برگزاری جشن 1388در آبان کانون صنفی معلمان ايران  تن از اعضای 11حداقل . داشته اند
اکثر اين عده بعدا آزاد . سنديکايی در خانه دبير کل کانون دستگير شدندروز جهانی معلم در يک جلسه 

 در پی تظاهرات عظيم معلمان در اعتراض به  وضعيت اشتغال 1386وزارت کشور در سال . شدند
. خود کانون های مستقل معلمان را ممنوع کرد، اما آنها هيچگاه رسما با حکم دادگاه منحل نشده اند

 ارديبهشت و روز 11انون های محلی صنفی معلمان پيش از روز جهانی کارگر در اعضای ديگری از ک
  . مورد آزار قرار گرفتند و کوتاه بازداشت شدند1389 ارديبهشت 12ملی معلم در 

  اعضای خانواده های چهره های مشهور و بازداشت شدگان
ند به جز اين که خويشاوند يا بعضی از دستگيرشدگان ظاهرا هيچ ربطی به تظاهرات و ناآرامی نداشته ا

بنا به گزارش ها مقامات از دستگيری اين . دوست دستگيرشدگان يا اشخاص تحت تعقيب مقامات هستند
گونه افراد ـ که معموال روزها يا هفته ها در بازداشت می مانند ـ به عنوان وسيله ای برای فشار بر 

در بعضی موارد به نظر می رسد آنها در شرايطی حداقل . بازداشت شدگان يا ديگران استفاده می کنند
  .دتنبازداشت هسدر برابر با گروگانگيری 

نده جايزه نوبل صلح شيرين عبادی، در بر، استاد پزشکی دانشگاه آزاد تهران و خواهر نوشين عبادی
 دی دستگير شد و سه هفته در بازداشت ماند تا ظاهرا شيرين عبادی که در حال حاضر در 9تاريخ 

  .خارج است در اثر فشار از سخن گفتن در باره نقض حقوق بشر در ايران دست بردارد

محمد پدر آنها، .  دی دستگير شدند13 و 9، به ترتيب در روزهای سارا توسلیو ليال دو خواهر، 
 رهبر  ابراهيم يزدی، که پس از عاشورا دستگير شد در نهضت آزادی فعال است و دايی آنهاتوسلی

شوهر سارا توسلی، .  دی دستگير اما در اوايل اسفند برای معالجه آزاد شد9او نيز . ی استنهضت آزاد
سارا و ليال توسلی بعدا با وثيقه آزاد شدند و سارا توسلی در اوايل . ه است، نيز دستگير شدفريد طاهری

سر او پس  به خاطر شرکت کوتاه در تظاهرات عاشورا و ديدار از ميرحسين موسوی و هم1389خرداد 
  . ضربه محکوم شد74از کشته شدن خواهرزاده موسوی درطی تظاهرات عاشورا، به شش سال زندان و 

، دانشجوی دانشگاه بين المللی قزوين که پس از تظاهرات عاشورا دستگير شده بود،  ارسالن آبادینامزد
» اعتراف«و را وادار به  روز در زندان اوين بازداشت ماند تا ظاهرا ا17گويا در بهمن دستگير شد و 

.  دادگاه انقالب اتهام اوليه محاربه را نپذيرفت15در اسفند شعبه . دو خواهر او نيز بازداشت شدند. ندنک
  . او در ارديبهشت به نه سال و نيم زندان محکوم شد
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   ـ دستگيری و بازداشت خودسرانه3
اه دو م. و فرزندم را بردند... به خانه ما حمله کردند«

بعد پسرم زنگ ... هرجا رفتم هيچ کس به من جوابی نداد
پرسيدم کجايی؟ گفت، نمی . زد و گفت مادر من خوبم

هيچ . پس از آن تلفن، نمی دانستم کجا بروم... توانم بگويم
به زندان می روم و هيچ چيز به . جوابی به من نمی دهند

  ».من نمی گويند
 دی 15، در مصاحبه با صدای آمريکا، »دادگاه نمايشی«يک مادر احمد کريمی، محکوم به مرگ پس از 

138841  

کسانی را که در تظاهرات به دست پليس يا اعضای شبه نظاميان بسيج دستگير می شوند معموال برای 
پس از آن آنها برای بازجويی به بازداشتگاه های ديگر منتقل می شوند . رسيدگی به کالنتری ها می برند

در پی ناآرامی های عاشورا، . ايی از زندان اوين و بدتر از همه بازداشتگاه کهريزکاز جمله به بخش ه
برده اند، يکی از پايگاه ) عشرت آباد(گزارش هايی رسيد که بازداشت شدگان را به پادگان ولی عصر 

  . که پيشتر بسته شده بود59های سپاه پاسداران در تهران، مشهور به زندان 

عفو بين .  گواهی زير را در اختيار فعاالن حقوق بشر در ايران قرار داد1388 فرد ناشناسی در مرداد
الملل نمی تواند درستی جزئيات آن را مستقيما مورد تحقيق قرار دهد، اما اين اظهارات با گزارش های 

  . ديگر دريافتی اين سازمان در باره بازداشت های پس از دستگيری های گسترده سازگار است

 صبح به وسيله موتورسواران ضد شورش در يکی از خيابان های فرعی گيشا 10ود ساعت من در حد«
در ...  نفر به يک کالنتری بردند20همراه با بيش از ... مرا کتک زدند و . دستگير شدم) کوی نصر(

.  به ما حمله کردند و بی دليل شروع به زدن ما کردندنهمان لحظه دستگيری، لباس شخصی ها با باتو
من اصال نمی دانستم در باره چه .  و ماشين های پليس را آتش زده ايممنها می گفتند ما آشوبگر هستيآ

بيست و پنج . من فقط داشتم سر راه خانه يکی از اعضای فاميل از خيابان رد می شدم... حرف می زنند
  42».روز بدون دليل و بدون اين که کاری کرده باشم در زندان ماندم

خانه يا در محل کارشان دستگير شدند عموما به دست ماموران امنيتی لباس شخصی کسانی که در 
دستگير شدند که خودشان را معرفی نمی کردند و عموما يک حکم دستگيری کّلی نشان می دادند که 

  .بعضی نيز در خيابان دستگير شدند. اغلب تاريخ آن گذشته و حتا تاريخ پيش از انتخابات داشت

 به نيروی انتظامی و بسيج و سپاهيان انقالب بدون اونيفورم اختيار دستگيری 43کيفری ايرانآئين دادرسی 
شورای عالی امنيت ملی می تواند به دستگاه ها و ارگان های ديگری نيز اختيار دستگيری . می دهد

ت به بدهد، گرچه پايه و راه کار آن در قانون روشن نيست و هيچ الزامی به چشم نمی خورد که مقاما
برای مثال، ظاهرا . مردم اطالع بدهند که کدام ارگان ها از اختيار دستگيری و بازداشت برخوردار هستند

ماموران وزارت اطالعات طبق قانون اختيار دستگيری ندارند، اما بر اساس اين مقررات ممکن است به 
  .آنها اين اختيار داده شده باشد

ده از اختيار دستگيری می شود و رويه دستگيری و بازداشت نبود شفافيت اين سيستم باعث سوءاستفا
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خودسرانه را تقويت می کند که پيشتر نيز در اثر مقررات پرايراد قانون مجازات و آئين دادرسی کيفری 
يت از صوننبود شفافيت و راه کارهای نظارتی به نيروهای مختلف امکان می دهد با م. تسهيل شده است

  . بشر شوندکيفر مرتکب نقض حقوق 

، سخنگوی انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران و ماشااهللا شمس الواعظينروزنامه نگار سرشناس 
 در خانه اش به وسيله ماموران لباس شخصی 1388 دی 9کميته دفاع از آزادی مطبوعات، روز 

 دليل دستگيری در با مشاهده اين که آنها تنها يک سرنامه دادگاه انقالب بدون ذکر نام او يا. دستگير شد
اگر به «: ماموران در جواب به تهديد پرداختند. دست دارند، ماشااهللا شمس الواعظين خواستار توضيح شد

  44».مقاومت ادامه بدهی، به زور می بريمت

، وکيل مشهور حقوق بشری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، دستگيری خود را در عبدالفتاح سلطانی
  :رح داد اين طور ش1388خرداد 

 خرداد، 20 خرداد، چهار مامور بدون اجازه وارد دفتر من شدند و يک حکم دادگاه به تاريخ 26روز «
يعنی دو روز پيش از انتخابات، نشان دادند که به ناآرامی ها در خيابان ها مربوط می شد و هيچ ارتباطی 

  ».با من نداشت

 1388 بهمن 18/19 ساله، در نيمه شب 46د ، در حدوماه فريد منصوريانفعال محيط زيست و مترجم 
شوهر ماه فريد . در خانه اش به وسيله ماموران لباس شخصی دستگير شد که خودشان را معرفی نکردند

منصوريان، قاسم ملکی، گفت ماموران يک حکم دستگيری کّلی به او نشان دادند که نامی از ماه فريد 
محل نگهداری . را دستگير کنند» مشکوکی«می داد هر شخص منصوريان در آن نبود، اما به آنها اجازه 

او . منصوريان تا دو روز نامعلوم بود تا اين که به خانواده اش تلفن کرد و گفت که در زندان اوين است
  .پس از دو هفته آزاد شد

اد در مرد» دادگاه نمايشی«، معاون جبهه مشارکت ايران اسالمی، در جلسه چهارم عبداهللا رمضانزاده
، مشاور هنگامه شهيدی.  گفت که در خرداد بدون حکم دستگيری در خيابان دستگير شده است1388

 تير در آسانسور 9گفت در تاريخ ) ، فعاالن سياسی2نگاه کنيد به فصل (حقوق زنان مهدی کروبی 
د پليس کسانی که دستگيرش کردند به او گفتن. ساختمانی دستگير شده که دفتر دوستش در آن واقع است

ماموران چند روز پيش از آن به خانه او رفته بودند، اما . امنيتی هستند، اما مدارک شناسايی نشان ندادند
 خرداد 28که در ) ، دانشجويان2نگاه کنيد به فصل (، دانشجويی در بابل ايمان صديقی. او در خانه نبود

  :لملل گفتدر آپارتمانش دستگير شد، پس از آزادی با وثيقه به عفو بين ا

حکم دستگيری تو : "بردند، پاکتی نشانم دادند و گفتند] وزارت اطالعات[وقتی مرا به داخل اتومبيل «
 ».اما محتوی پاکت را نشانم ندادند، بنابراين برخالف ادعای آنها، من حکم را نديدم" اينجاست،

 اسفند پس 25وق زنان، روز ، فعال حقسميه فريد. بعضی ديگر پس از احضار به دادگاه دستگير شده اند
به او گفتند به دادستانی داخل زندان اوين برود و بعضی .  مسئوالن دادگاه، دستگير شدیازاحضار تلفن
سميه .  اسفند دستگير شده بود، دريافت کند14را که منتظری ) مشهور به سياوش ( حجتلوازم شوهرش

در راه خانه، هر دو . گفته شد دادستانی بسته استفريد و برادر شوهرش به دادستانی رفتند، اما به آنها 
 فروردين و سپردن وثيقه در 8برادر شوهرش کمی بعد آزاد شد، اما سميه فريد تا . دستگير شدند
  .بازداشت ماند

محمد اوليايی فرد، وکيل حقوق بشری که از مجرمان . چند نفری هم ظاهرا تنها تصادفی دستگير شده اند
 ارديبهشت دستگير 11، روز )، وکال2نگاه کنيد به فصل (ديکايی دفاع کرده است نوجوان و فعاالن سن

 یپس از اين که او در پی اعدام موکلش بهنود شجاعی، مجرم. شد تا حکم يک سال زندانش را شروع کند
 سالگی به دار آويخته شد، با رسانه های خارجی مصاحبه 17قتلی در ارتکاب نوجوان که به خاطری 
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  :  وکيل او، عبدالفتاح سلطانی گفت45.صادر شد» تبليغ عليه نظام«ن حکم به خاطر کرد، اي

آقای   صبح ديروز مالقاتی با١٠قرار بود ساعت ] محمد اوليايی فرد[چه من اطالع دارم،  طبق آن«
قرار بود من هم همراه . باشد های انقالب اسالمی تهران، داشته عظيمی، معاون قضايی رياست کل دادگاه

 يا  ظاهرًا در حين مالقات. ايشان به تنهايی رفته بودند يشان باشم که مريض شدم و نتوانستم بروم وا
. دهد اطالع می بيند و به اجرای احکام  ايشان را می٢۶ی  رفتند، مدير دفتر شعبه باال می ها زمانی که از پله

زنند و به زندان اوين  بند و پابند می دست ام، ايشان را فرد شنيده طور که من از همسر آقای اوليايی آن
دادگاه انقالب هنوز نه به خود ايشان به عنوان متهم و نه به  ٢۶ ی در حالی که رأی شعبه. فرستند می

کدام از وکال ابالغ  هيچ فرد به حکم آقای اوليايی. که يکی از آنان من هستم، ابالغ نشده است وکالی ايشان
  46».قانونی نشده است

  دون اتهام يا محاکمه بازداشت ب
 شود   و تفهيم  ابالغ  متهم  آتبا به  بالفاصله بايد با ذآر داليل   اتهام موضوع«: قانون اساسی ايران می گويد

   و مقدمات ارسال   قضايی  مراجع صالحه  به  مقدماتی  پرونده  و چهار ساعت  بيست  مدت ظرف و حداآثر
 ساعته را تکرار می 24 آئين دادرسی کيفری، که همان مهلت 47».د گرد  فراهم  وقت ، در اسرع محاآمه

، می گويد قاضی می تواند در موارد مربوط به امنيت ملی قرار بازداشت موقت صادر کند که به 48کند
 49. ساعته در بازداشت نگه دارند24مقامات اجازه می دهد بازداشت شدگان را بدون اتهام بيش از مهلت 

 روز عليه حکم بازداشت اعتراض کند و گرچه تصريح 10هم اجازه می دهد ظرف آئين دادرسی به مت
می کند که وضعيت متهم بايد ظرف يک ماه روشن شود، به قاضيان نيز اجازه می دهد حکم بازداشت 

  . اين آئين نامه هيچ محدوديتی در مورد تعداد دفعات تمديد حکم قائل نشده است50.موقت را تمديد کنند

 51.سی کيفری می گويد بازداشت شدگان می توانند از قاضی درخواست آزادی با وثيقه کنندآئين دادر
  52.وثيقه يا ضمانت بايد مناسب و متناسب با جرم و مجازات احتمالی و نيز وضعيت وحيثيت متهم باشد

ه متهم را با وجود اين، اغلب وثيقه به شدت و به شيوه نامتناسبی باال تعيين می شود که ممکن است خانواد
 دستگير 1388بسياری از کسانی که پس از انتخابات خرداد . ناچار از سپردن بيش از يک سند ملک کند

در بعضی موارد، بازداشت شدگان و . شده اند وثيقه هايی برابر با چندصدهزار دالر آمريکا سپرده اند
  . تحمل زجر در زندان ادامه می دهدخانواده هايشان قادر به تامين اين وثيقه های زياد نيستند و فرد به 

) ، مدافعان حقوق2نگاه کنيد به فصل (، عضو شورای حق تحصيل سيد ضياالدين نبویزندانی عقيدتی 
 سال 15او پس از درخواست تجديد نظر که در پی آن حکم .  سال زندان است10در حال گذراندن حکم 

 ميليون 5000چون خانواده اش قادر نبود وثيقه  سال کاهش يافت، چند ماه در زندان ماند 10زندان به 
  .را تامين کند)  دالر آمريکايی500000تقريبا (ريالی 

حتا وقتی حکم وثيقه صادر می شود و قاضی حکم آزادی با وثيقه را صادر می کند، در بعضی موارد 
. حکم نشده استزندانی آزاد نشده است، ظاهرا برای اين که يکی از نهادهای امنيتی حاضر به اجرای 

 بازداشت شد، تا مهر 1388، سردبير روزنامه اعتماد ملی که در خرداد محمد قوچانیبرای مثال، 
 دالر 100000در حدود ( ميليون ريالی 1000، در حدود دو ماه پس از پرداخت وثيقه 1388

مان نگارش ، يکی از اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر در زکوهيار گودرزی. آزاد نشد) آمريکايی
 ميليون 2000کاهش از مبلغ اوليه ( ميليون ريال 700هنوز در بازداشت است، با وجود اين که حکم 

را قاضی صادر و خانواده اش مبلغ الزم را تأمين کرده است، زيرا مسئوالن می گويند پرونده اش ) ريال
  .گم شده است

در . اشت موقت در بازداشت می ماننددر موارد ديگر بازداشت شدگان حتا پس از انقضای حکم بازد
، روزنامه نگار و مدافع برجسته عمادالدين باقی. عمل، آنها بدون هر گونه پايه قانونی در بازداشت هستند

پس از انقضای حکم اوليه بازداشت موقت دو ماهه ) ، روزنامه نگاران2نگاه کنيد به فصل (حقوق بشر 
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بعدا او را در فروردين نزد .  معتبر بازداشت در زندان بود، به مدت دو ماه بدون حکم1388در بهمن 
  . سال پيش نوشته است اتهام تازه ای عليه او طرح کردند21يک قاضی بردند و به خاطر کتابی که 

  بازداشت و دستگيری خودسرانه در حقوق بين الملل
 ميثاق بين المللی حقوق 9) 1(ماده . بازداشت و دستگيری خودسرانه در حقوق بين الملل ممنوع شده است

.  دارد  شخصی  و امنيت  آزادی  حق هر آس«: مدنی و سياسی که دولت ايران عضو آن است، می گويد
   آرد مگر به  آزادی  سلب توان  نمی  آس از هيچ.  آرد  دستگير يا بازداشت  خودسرانه توان  را نمی  آس هيچ

شود   دستگير می هر آس«: به عالوه تصريح می کند» . انون ق  حكم  مقرر به  دادرسی  آئين  و طبق جهات
شود   می  داده  او نسبت  به  از اتهامی آه  وقت  شود و در اسرع  مطلع  دستگيری از دليل آن بايد در موقع
 حق هرکسی برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت خود در 9 تضمين اساسی در ماده ».مطلع شود
  .دادگاه است

قيق سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه سه نوع بازداشت خودسرانه را شناسايی کرده گروه تح
کسانی که بدون پايه قانونی بازداشت می شوند؛ کسانی که تنها به علت استفاده از حقوق خود مثل : است

ه با عدم آزادی انديشه، عقيده و مذهب، نظر و بيان و گردهمايی و تشکل بازداشت می شوند؛ و کسانی ک
  .برخورداری از محاکمه عادالنه خودسرانه از آزادی محروم می شوند

کميته حقوق بشر که بر اجرای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی نظارت دارد مشخص کرده است 
ميثاق ] مربوط به وضعيت اضطراری عمومی [4که دولت های عضو در هيچ شرايطی نبايد به ماده 

از طريق منع ... قوق بشردوستانه يا موازين الزم االجرای حقوق بين الملل برای توجيه نقض ح
  53.خودسرانه آزادی يا انحراف از اصول بنيادی محاکمه عادالنه شامل فرض بر بی گناهی، استناد کنند

  بازداشت تاييد نشده برابر با ناپديدشدن اجباری
هر مورد . داشت خودسرانه را نقض می کندبازداشت مخفيانه حق آزادی فردی و منع دستگيری يا باز«

  ».بازداشت مخفی به صراحت بازداشتی با محروميت از ارتباط است
  54تحقيق مشترک در باره رويه های جهانی در ارتباط با بازداشت مخفی در چارچوب مقابله با تروريسم

 ارتکاب شکنجه يا بازداشت به همراه محروميت از ارتباط يا بازداشت در محل های مخفی می تواند«
رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز ديگر را تسهيل کند و به خودی خود می 

  ».تواند شکلی از چنين رفتاری باشد
  9، بند )1384 فروردين 30 (2005 آپريل 19، 39/2005کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه 

  تعريف ناپديد شدن اجباری
 ناپديد شدن 2ون بين المللی حمايت از تمام اشخاص در برابر ناپديد شدن اجباری، در ماده کنوانسي

دستگيری، بازداشت، ربايش يا هر شکلی از محروميت از «: اجباری را به اين ترتيب تعريف می کند
آزادی به دست ماموران دولت يا اشخاص يا گروه هايی از اشخاص که با اجازه، حمايت يا رضايت 

پنهان کردن سرنوشت يا مکان يا ولت عمل می کنند، و سپس سرباز زدن از تاييد محروميت از آزادی د
با وجود اين که اين کنوانسيون » .شخص ناپديد شده، که آن شخص را از حمايت قانون خارج می کند

عرفی هنوز از ضمانت اجرايی برخوردار نيست، اين تعريف به عنوان بازتابی از حقوق بين الملل 
  .پذيرفته شده است

به رغم چارچوب حقوقی حاکم بر بازداشت پيش از محاکمه در ايران، نگه داری اشخاص بدون ارتباط با 
خانواده های بازداشت شدگان . ديگران برای روزها، هفته ها يا حتا ماه ها پس از دستگيری معمول است

حتا در کوشش برای يافتن اطالع از اين که نمی توانند اطالعاتی در باره محل آنها به دست آورند و 
اين گونه پنهان کاری ـ . شان در دست مقامات هستند از اين طرف به آن طرف حواله می شوندداننوخويشا
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 ديگر را تسهيل می کند که در ی هایرفتاربدکه با ناپديد شدن اجباری برابر است ـ استفاده از شکنجه يا 
 و استفاده از آن برای تاييد روايت مقامات از رويدادها و مدرک اجباری» اعتراف«تالش برای کسب 

اين رويه ها باز هم نقض تعهدات ايران تحت حقوق بين الملل . اصلی در محاکمه به کار گرفته می شود
محسوب می شود و نقض مستقيم موازين بين المللی مربوط به حمايت از بازداشت شدگان و زندانيان 

ه اصول سازمان ملل برای حمايت از تمام اشخاص در هر شکلی از بازداشت يا است، از جمله مجموع
  .زندان، مقررات حداقل استاندارد برای رفتار با زندانيان و اصول پايه ای برای رفتار با زندانيان

، دانشجويان اخراجی از دانشگاه زنجان به خاطر نقش خود در افشای عليرضا فيروزی و سورنا هاشمی
، پس از خروج از تهران به قصد سفر به تبريز 1387ده جنسی از يک دانشجوی دختر در سال سوءاستفا

دستگيری آنها به مدت بيش از شش هفته .  دستگير شدند1388 دی 12در شمال غربی ايران در روز 
عليرضا فيروزی در عين حال يکی از فعاالن حقوق بشر در ايران است که . مورد تاييد قرار نگرفت

نگاه کنيد به فصل ( دستگير شدند 1388ری از آنها در موج دستگيری مدافعان حقوق بشر در اسفند بسيا
  ).، مدافعان حقوق2

. در طی اين شش هفته، خانواده های آنها موفق نشدند اطالعات دقيقی در باره سرنوشت آنها کسب کنند
آنها ارسال شد که آشکارا کسان ديگری، در پی ناپديد شدن اجباری آنها، ئی ميل هايی از نشانی اينترنتی 

 بهمن، بازداشت شدگانی که از زندان اوين 13در روز . ن وزارت اطالعات، نوشته بودندارواحتماال مام
آزاد شده بودند با ديدن عکسی از سورنا هاشمی گفتند که او تا اوايل بهمن در آنجا بوده، اما بعدا به جای 

 بهمن، يکی از 21در روز .  اطالعی از عليرضا فيروزی نداشتندآنها هيچ. ديگری منتقل شده است
مسئوالن دادستانی فهرستی دست نويس از بعضی زندانيان زندان اوين را به خانواده های آنها نشان داد 

که گفته می شد دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی نوشته و حاوی نام های سورنا هاشمی و 
آن مسئول گفت که . برای انتقال آنها از سلول انفرادی به بند عمومی بودعليرضا فيروزی و حکمی 

  .دادستان با هر دو اين اشخاص مالقات کرده است

اما هفته پس از آن، زمانی که خانواده ها با دادستان شخصا ديدار کردند، او انکار کرد که فهرست را 
ر خانواده ها از مسئوالن زندان تاييد حضور نوشته يا با آن دو نفر مالقات کرده است، گرچه حاال ديگ

 با وثيقه آزاد 1389 فروردين 15سورنا هاشمی در تاريخ . آنها در زندان اوين را دريافت کرده بودند
در طی دستگيری فعاالن حقوق .  با وثيقه آزاد شد1389 ارديبهشت 22عليرضا فيروزی در تاريخ . شد

سی و مادرش مورد بازجويی قرار گرفت و در همان زمان بشر در اسفند خانه مادر او مورد بازر
  . دستگير شددکتر حسام فيروزیعمويش مدافع حقوق بشر 

  بازداشتگاه ها و زندان های ايران
افراد پس از دستگيری معموال به بازداشتگاه های وزارت اطالعات يا سپاه پاسداران يا دستگاه های 

سی که در باره بازداشت خود نزد فعاالن حقوق بشر شهادت داد، فرد ناشنا. امنيتی ديگر منتقل می شوند
او ابتدا در کالنتری محل بود، روز بعد . توصيف کرد که چگونه از محلی به محل ديگر منتقل شده است

پس از آن به زندان اوين . به کالنتری شاپور، سپس به پليس امنيتی و دوباره به کالنتری شاپور منتقل شد
  .  گذراند7 و 1 روز بازداشت را در سالن های 28و باقی مانده انتقال يافت 

مرا وقتی آزاد کردند که تمام کبودی ها از پاها و دست . به من هيچ وقت تفهيم اتهام نشد يا وکيل نداشتم«
من تا زمان . دماغم شکسته بود و کبودی های دور چشم هايم کمی بهتر شده بود. هايم برطرف شده بود

وثيقه آزاد شدم و بعد به ايجاد آشوب و تخريب اموال عمومی متهم شدم بدون اين که مدرکی دادگاه با 
  ».برای اتهام ها وجود داشته باشد

به گزارش ادوار .  دستگير شد1388، برادر همسر مير حسين موسوی، در خرداد شاپور کاظمی
فن قبلی از زندان اوين، به  روز پس از تل50 او در يک گفتگوی کوتاه تلفنی در مهر ماه، 55نيوز،

او نمی دانست آپارتمان در کجاست و کدام . مادرش گفت  که در آپارتمانی در تهران در بازداشت است
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معلوم نيست که آپارتمان بخشی از زندان اوين است يا بازداشت گاهی . دستگاه يا سازمان مسئول آن است
 شاپور کاظمی در 56.از کنترل قوه قضاييه استمتعلق به يکی از دستگاه های اطالعاتی موازی خارج 

 در انتظار تجديد نظر در مورد حکم يک سال زندان به خاطر شرکت در تظاهرات 1388آبان 
  . آزاد شد1388 دی 24او در پی تظاهرات عاشورا دوباره دستگير و در . غيرقانونی، با وثيقه آزاد شد

  قوانين و موازين حاکم بر زندان ها
ازين بين المللی در مورد بازداشت مطرح هستند، به ويژه مجموعه اصول سازمان ملل شماری از مو

  57.برای حمايت از تمام اشخاص در هر شکلی از بازداشت يا زندان

مراجع قضايی، اجرايی، اطالعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن «: آئين نامه زندان های ايران می گويد
ها و اقدامات تامينی و تربيتی  زندان و سازمان 58».باشند منوع میزندان و بازداشتگاههای اختصاصی م

ـ و بخشی از قوه قضاييه ـ مسئول نظارت بر زندان ها و موسسات ) سازمان دولتی زندان ها(آشور 
با وجود اين، شاخه هايی از دستگاه امنيتی مستقل از سازمان زندان ها . تامينی و تربيتی کشور است

  .اشتگاه هستند و خارج از چارچوب قانون و بدون نظارت عمل می کننددارای تعدادی بازد

هيات نظارت و در آن زمان، رئيس .  کوشيد به اين وضعيت رسيدگی کند1384قوه قضاييه در سال 
بازرسی حفظ حقوق شهروندی در گزارشی تاييد کرد که در بازداشتگاه های زير که اغلب در اختيار 

  : تخلفاتی رخ داده استسازمان زندان ها نيستند،

  ـ بازداشتگاه آگاهی تهران1
  ـ بازداشتگاه سازمان حفاظت اطالعات ارتش2
  ـ بازداشتگاه اماآن 3
  64ـ بازداشتگاه حفاظت اطالعات وزارت دفاع موسوم به 4
  ـ بازداشتگاه حفاظت اطالعات نيروی انتظامی5
  شهر ـ زندان رجايی6
  ـ بازداشتگاه حفاظت اطالعات سپاه7
   بازداشتگاه اطالعات سپاهـ8
   وزارت اطالعات در زندان اوين209ـ بند 9

  ـ بازداشتگاه آگاهی در شهرری10
  ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر ری11
   خزانه160ـ بازداشتگاه آالنتری 12
  3ـ زندان قزل حصار آرج واحد 13
  ـ ندامتگاه خورين ورامين14
  هريار ـ بازداشتگاه های آگاهی ورامين و آگاهی ش15
  ـ بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهريار16
  ـ دادگاه انقالب تهران17
   انقالب7ـ دادسرای ناحيه 18

به رغم ابراز اطمينان های رسمی که اين مشکالت حل شده اند، ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر در 
، رئيس وقت قوه قضاييه در 1386در سال . بعضی از همان بازداشتگاه ها باز هم ادامه داشته است

بخشنامه ای حق سازمان های اطالعاتی و امنيتی ـ وزارت اطالعات و امنيت کشور، و بخش های 
اطالعات سپاه پاسداران، نيروی انتظامی و ارتش ـ را برای داشتن بازداشتگاه تاييد کرد، مشروط به اين 

بنا به اين بخشنامه، بنا بود در زندان . باشندکه اين بازداشتگاه ها زير نظارت سازمان زندان های کشور 
تشکيل شود و روسای اين زندان ها هر ماه فهرست محرمانه ای » زندان امنيتی«مرکزی هر استان يک 

معلوم نيست سازمان زندان های کشور در عمل . از بازداشت شدگان را برای رئيس قوه قضاييه بفرستند
  .نظارت کندتا چه ميزانی توانسته بر اين مراکز 
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کرده اند يا از اين کار سر » اعتراف«زمانی که بازجويی بازداشت شدگان تمام می شود ـ به اين دليل که 
باز زده اند، و مقامات مايل هستند پرونده آنها را به سرانجام برسانند ـ آنها معموال به سلول ها يا زندان 

زمان انتظار برای . ر انتظار محاکمه می مانندهايی در محدوده سيستم عادی زندان منتقل می شوند و د
  .امکان دارد آنها با وثيقه آزاد شوند. محاکمه ممکن است ماه ها طول بکشد

در صورت مجرميت و محکوميت به زندان، بازداشت شدگان ممکن است به زندان های مختلفی منتقل 
  .اضافی زندان در تبعيد باشدشود که از خانه زندانی دور باشد، به ويژه اگر حکم شامل مجازات 

 .کسانی که در تهران در بازداشت هستند پس از دستگيری در بازداشتگاه های موازی نگهداری شده اند
گفت که او ابتدا در حدود چهار ساعت در مرکز ) ، دانشجويان2نگاه کنيد به فصل  (ايمان صديقی

در آنجا او . ت در ساری منتقل شده استوزارت اطالعات در بابل بوده و سپس به مرکز وزارت اطالعا
او سپس به زندان بابل .  روز بدون ارتباط و در سلول انفرادی نگه داشته و بازجويی کرده اند10را 

، مدافع حقوق بشر و کاوه قاسمی کرمانشاهی.  نفر ديگر در آنجا بازداشت بوده است17منتقل شده و با 
 و تا  شد در کرمانشاه دستگير1389 بهمن 14، )دافعان حقوق، م2نگاه کنيد به فصل (رد عصو اقليت ُک

  . خرداد در بازداشتگاه وزارت اطالعات ماند2

  زندان اوين
برای بسياری از مردم زندان اوين در شمال تهران مترادف است با بازداشت خودسرانه، که اکنون تجربه 

 تاسيس شد، اکنون محل 59 بازداشتگاهاين زندان که ابتدا به عنوان يک. عده زيادی از ايرانيان است
اين . نگهداری زندانيان محکوم نيز هست، گرچه بازداشت شدگان هم هنوز در آنجا نگهداری می شوند

 ساخته شد، شامل چندين بلوک از ساختمان های مرتبط به يک ديگر است که 1350زندان که در سال 
حداقل يک بهداری، يک دادگاه و محوطه های اين زندان دارای . در زمان های مختلف ساخته شده اند

گنجايش کامل آن نامعلوم است، اما گمان می رود پس از هر دوره دستگيری گسترده . تفريحی است
 مرد و 2575، مسئوالن گفتند که 1385در خرداد . هزاران بازداشتی و زندانی را در خود جا می دهد

  .لب اعدام هايی انجام می شوددر اين زندان اغ.  زن در آن به سر می برند375

اين زندان از بندهای مختلف تشکيل می شود که گاهی به آنها اندرزگاه می گويند، که هر يک شامل چند 
در سالن های ). توالت و دوش(کريدوری با چند اتاق در هر طرف و سرويس بهداشتی : است» سالن«

د جا می دهند، معموال باز است و زندانيان  نفر را در خو30 ـ 20عمومی، درهای سلول ها، که عموما 
سالن های ديگر دارای سلول های کوچکتری هستند که در آنها زندانيان يا به صورت . با هم ارتباط دارند

  .انفرادی يا در گروه های حداکثر چهار نفری نگهداری می شوند

اما مسئوليت . آشور قرار داردها و اقدامات تامينی و تربيتی  زندانرسما اين زندان زير نظر سازمان 
بخش های مشخصی از زندان ممکن است زير نظر وزارت اطالعات و امنيت کشور، سپاه پاسداران، 

  .دادگاه ويژه روحانيت و احتماال نهادهای امنيتی ديگر باشد

کسانی که در اين بند بازداشت .  درا ختيار وزارت اطالعات و امنيت کشور است209برای مثال، بند 
 در  راهستند و سازمان زندان ها ممکن است حضورشان» امنيتی«می شوند معموال زندانيان سياسی يا 

گزارش ها حاکی است . در نتيجه، اين عده از حمايت اين سازمان برخوردار نيستند. زندان اوين ثبت نکند
در گذشته از . د کنند رفت و آم209 به بند  هستندکه تنها ماموران وزارت اطالعات و امنيت کشور مجاز

عفو بين الملل مرتب گزارش هايی در . ورود نمايندگان مجلس ايران و ديگران به آن جلوگيری شده است
 هياتی از 1382در سال .  دريافت می کند209باره شکنجه و تاخير يا نبود رسيدگی پزشکی در بند 

زندانی در درون «ار کند و آن را  ديد209کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل موفق شد کوتاه از بند 
  .ناميد» زندان

 قديم هم شناخته می شود ـ گويا در اختيار سپاه پاسداران است و برای 325 الف ـ که به نام بند 2بند 
ويژه ای برخوردار است، استفاده » حساسيت«نگهداری زندانيان سياسی که پرونده شان برای مقامات از 
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  .يز گزارش شده استشکنجه در اين بند ن. می شود

بسياری از .  است240 و 350بندهای ديگر زندان اوين که در دسترس قوه قضاييه است شامل بندهای 
 دارای 240بند .  منتقل می شوند350زندانيانی که بازجويی شان تمام شده يا محکوم شده اند به بند 

ور است، اما در پی دستگيری های چهار طبقه سلول انفرادی و گاهی اوقات محل بازداشت زندانيان مشه
اين بند در عين حال بند تنبيهی . گسترده برای بازداشت تعداد زيادی از زندانيان نيز به کار می رود

ممکن است به ) که طبق مقررات زندان جرم است(زندانيانی که دست به اعتصاب غذا می زنند . است
وجود دارد که چندين کارگاه به آن متصل هستند،  نيز 60»ساختمان آموزشگاه«يک . اين بند اعزام شوند

  61.اما دارای حداقل دو بند با سلول های مربوطه است

يک بند قرنطينه نيز وجود دارد که زندانيان را پيش از . زندان زنان جدا و دارای حداقل چهار بند است
 دارای يک بخش بندهای مردان و زنان. انتقال به بندهای ديگر ممکن است در آن نگهداری کنند

زندانيان سياسی را نيز گاهی در اين سالن ها . هستند که محل نگهداری زندانيان معتاد است» متادون«
  .نگه می دارند که به گفته آنها به قصد فشار بيشتر بر آنهاست

  :زندان های ديگری که برای نگهداری زندانيان سياسی به کار می رود از اين جمله اند

 د در شيراز، جنوب ايرانزندان عادل آبا  
 زندان بندر عباس در استان هرمزگان، جنوب ايران 
 زندان دستگرد در اصفهان، مرکز ايران 
 زندان ديزل آباد در کرمانشاه، غرب ايران 
 زندان کارون در اهواز، استان خوزستان، جنوب غربی ايران 
 زندان لنگرود، استان گيالن، شمال ايران 
 يجان غربی، شمال غربی ايرانزندان ماکو، استان آذربا 
 زندان قزل حصار، در نزديکی کرج، استان تهران 
 زندان قم، مرکز ايران 
 زندان رجايی شهر، مشهور به گوهردشت، در کرج 
 زندان سنندج، در استان کردستان، غرب ايران 
 زندان سپيدار در اهواز 
 زندان وکيل آباد در مشهد، شمال شرقی ايران 
 دان، استان سيستان ـ بلوچستان، جنوب شرقی ايرانزندان زاهدان در زاه 

باور بر اين است که وزارت اطالعات و امنيت ايران يا سپاه پاسداران بازداشتگاه های متعدد ديگری را 
بعضی . اين بازداشتگاه ها به عنوان زندان ثبت نشده اند. در تهران و جاهای ديگر ايران در اختيار دارند

ـ پايگاه سپاه ) مشهور به عشرت آباد(، که گفته می شود در پادگان ولی عصر 59 از اينها، مثل زندان
اما بعضی ممکن است در . پاسداران در خيابان سرباز تهران ـ واقع شده بنا به گزارش ها بسته شده اند

اگر نه همه . دوره های دستگيری های دسته جمعی مثل زمان تظاهرات عاشورا بازگشايی شده باشند
بيشتر آنها دارای اداره اطالعات هستند و عفو بين الملل منظم گزارش هايی اما ا و شهرستان ها، شهره

دريافت می کند حاکی از اين که بازداشت شدگان در ابتدای دستگيری در اين ساختمان ها نگهداری می 
  .شوند

چند زندانی و ادعاهای بنا به گزارش ها، بازداشتگاه کهريزک ـ زير نظر نيروی انتظامی ـ پس از مرگ 
فرمانده نيروی انتظامی در در پی تعطيلی آن، .  به دستور مقام رهبری بسته شد1388شکنجه، در سال 

 مرداد گفت که نيروی انتظامی سرگرم ساختن بازداشتگاهی استاندارد به جای کهريزک است 13تاريخ 
 حاکی بود که تاسيسات تازه ای به 1389گزارش هايی در ارديبهشت . که يک ماه بعد شروع به کار کند

  . در آنجا به راه افتاده است111نام سروش 
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  دسترسی به خانواده و وکيل
ی رفتاربددسترسی به خانواده و وکيل نکات اساسی در حمايت از بازداشت شدگان در برابر شکنجه و 

 سازمان ملل در مورد وه تحقيقگر. های ديگر و تأمين تضمين های الزم برای يک محاکمه عادالنه است
 تحقيق مشترک نهادهای 62.بازداشت خودسرانه بازداشت پنهانی را نقض حق محاکمه عادالنه می داند
  :مختلف حقوق بشری در ارتباط با بازداشت مخفی به اين نتيجه گيری رسيد

ت از بعضی رويه های اصلی بازداشت مخفی، مثل استفاده از پنهان کاری و ناامنی ناشی از محرومي«
تماس با جهان بيرون و بی اطالعی خانواده از محل و سرنوشت بازداشتی به منظور فشار برای اعتراف 

 ناقض حق عدم اجبار به ادای شهادت عليه خود يا اعتراف به تقصير است که از اصل فرض بر ،به جرم
 شکنجه و ديگر  به عالوه بازداشت مخفی موجب اعتراف های حاصل در زير63.گناهی ناشی می شودبی
  64».ها استی رفتاربد

به طور معمول، اولين تماس خانواده ها با زندانيان بازداشت شده روزها يا هفته ها پس از دستگيری از 
اين گفتگوهای تلفنی معموال بسيار کوتاه ـ يک يا دو دقيقه ـ است و زندانی . طريق تلفن انجام می شود

واده اغلب وقت و پول زيادی را برای کسب تاييد رسمی در اعضای خان. مجاز نيست بگويد در کجاست
آنها بين زندان ها، ادارات وزارت اطالعات . باره محل زندانی خود و وضعيت پرونده او صرف می کنند

. و امنيت کشور و مسئوالن دادگاه به رفت و آمد می پردازند و اغلب اطالعات متناقض دريافت می کنند
اييد شد، خانواده ها بايد به تالش برای کسب آخرين اطالعات در باره وضعيت زمانی که محل زندانی ت

  .قانونی زندانی و پيشرفت پرونده در نظام قضايی ادامه بدهند

رفتم . پرونده اينجا است  که مراجعه کردم گفتند بايد استعالم جديد بگيريد و بگويند که٢۶به شعبه «
 ٢استعالمی که موجود است مربوط به شعبه  پرونده ی قبلیاستعالم جديد بگيرم که گفتند در مورد 

پرونده ی جديد که مربوط به تاريخ . مورد پرونده وجود ندارد بازپرسی است و استعالم جديد در
قرار   دادگاه انقالب ارجاع شده بود اما در اين شعبه هم گفتند که شيوا به١۵شعبه   است به٢٩/٩/١٣٨٨

اما هيچ . را ارسال کرده ايم  و ما بعد از رسيدگی به اين اعتراض پروندهبازداشت خود اعتراض داشته
  ».کرده اند جوابی نمی دهند که اين پرونده را به کجا ارسال

  1389شهرزاد کريمان، مادر شيوا نظرآهاری، در گفتگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، فروردين 

اميد به مالقات ممکن . ليه دستگيری وبازجويی دريغ می شودديدارهای خانوادگی معموال در مراحل او
مورد استفاده قرار گيرد؛ محروميت از مالقات ممکن است برای تنبيه » اعتراف«است برای تشويق به 

نگاه کنيد (خانواده جعفر پناهی، فيلم ساز . به خاطر تخلف ادعايی زندانيان و بازداشت شدگان به کار رود
 بيش از چهار 1388 اسفند 10، پس از دستگيری او در تاريخ)ازها و هنرمندان ديگر، فيلم س2به فصل 

بسيار رنگ پريده، الغر «هفته اجازه مالقات با او را نداشتند و وقتی توانستند او را مالقات کنند، او را 
 و تهديد به به او اجازه مالقات دوباره داده نشد تا اين که در اعتراض به ضرب و شتم. يافتند» و ضعيف

خواست های او ديدار با خانواده، وکيل و آزادی تا زمان . دستگيری خانواده اش دست به اعتصاب غذا زد
  . خرداد آزاد شد4او باالخره در . محاکمه بود

به رغم الزام دادگاه ها در قانون اساسی و قانون . وکال مرتب از دسترسی به موکالنشان محروم می شوند
يا اصال وکيلی . ی در حضور وکيل، در عمل بسياری از متهمان از اين حق محروم هستندبه انجام دادرس

در اختيار آنها قرار نمی گيرد يا اين که وکيل انتخابی آنها مطلع می شود که يک وکيل تسخيری حاضر 
  . بوده و دفاع کافی نکرده است

لسه های دادگاه جلوگيری شده و  گفت که از حضور او در تمام جپور  آرش رحمانیبرای مثال، وکيل
پور يکی از دو نفری بود  رحمانی. وقتی او کوشيده وارد دادگاه شود او را تهديد به دستگيری کرده اند

وکيل او گفت که برخالف .  بهمن اعدام شد8که به اتهام شرکت در ناآرامی پس از انتخابات در تاريخ 
اده اند و وقتی او در باره پرونده صحبت کرده، تلفن همراهش الزام قانون اعدام را از پيش به او اطالع ند
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  65.را قطع کرده اند

اما .  از اختيار ممانعت متهم از دسترسی به وکيل برخوردار هستند66»پرونده های حساس«قضات در 
در بعضی موارد بازداشت شدگان با تهديد به اين که در صورت . اين امکان تبديل به قاعده شده است

بر حق داشتن وکيل در دادگاه به حکم سنگين تری محکوم خواهند شد، از طرف بازجويانشان اصرار 
به اين ترتيب متهمان منظما از دسترسی به وکيل . زير فشار قرار می گيرند تا از اين حق صرفنظر کنند

  .در طی مرحله تحقيق در بازداشت ـ که ممکن است نامحدود تمديد شود ـ محروم می شوند

 دادگاه ها و دادسراها را ملزم کرده حق متهم برای داشتن وکيل را رعايت کنند و امکان داشتن قانون
 اين الزام ظاهرا محدوديت مذکور در 67.وکيل و استفاده از خدمات کارشناسی را در اختيار آنها بگذارند

ون تازه را ناديده  اما در عمل دادسراها و دادگاه ها اين قان68.آئين دادرسی کيفری را رفع کرده است
  . متهمان از حق داشتن وکيل ادامه داده اند کردناد به مقررات اختياری برای محرومگرفته و به استن

ماه ها بدون دسترسی به وکيل و تنها پيش از دادگاه عفو بين الملل از موارد بسياری مطلع شده که افرادی 
به وکالی آنها تنها زمانی امکان دسترسی به  .دبا تماس محدود با خانواده در بازداشت به سر برده ان

پرونده داده می شود که تحقيقات کامل شده باشد و اين زمان ممکن است تنها چند روز پيش از شروع 
   .دادرسی باشد، گرچه درخواست استمهال برای کسب زمان آمادگی مقدور است

کلش را برای کميته گزارشگران  وضعيت مو1389 در فروردين 69 زاغه دوستیکبربرای مثال، وکيل 
  :حقوق بشر بدين ترتيب شرح داد

علت استقرار دادسرا در   ماه، بازهم قرار بازداشت وی تمديد شده و به٩متاسفانه بعد از گذشت بيش از «
امکان اعتراض به تمديد قرار بازداشت، که در قانون  داخل زندان اوين، و عدم امکان ورود به آن، حتی

به  اتهاماتی که به موکلم تفيهم شده، مربوط. شناخته شده ديگر امکان پذير نيست  به رسميتبرای متهمين
  70».قرار ندارد شوهرشان است که به ايشان ارتباط ندارد و در محدوده صالحيت دادسرا نيز

 دسترسی به وکيل 1388از زمان گشايش شعبه های دادگاه انقالب در داخل محوطه زندان اوين در اسفند 
وکيل برجسته حقوق بشری فريده غيرت . برای بازداشت شدگان در اين زندان مشکل تر شده است

  :وضعيت را اين گونه شرح می دهد

وقتی . دادگاه انقالب بوده است دادسراهايی که در اوين مستقر شدند دادسراهايی بودند که محل قبلی شان«
 به آنها آسان تر بود ضمن اين که در مرحله ی وکال در دادگاه انقالب بودند دسترسی مردم و دسترسی

از قبل هم داده نمی شد اما به هر حال امکان مراجعه و کسب خبر در باره  بازپرسی اجازه دخالت وکيل
حوادث عاشورا و قبل تر از آن  اما حاال بعد از. پرونده ها وجود داشت و وکال می توانستند مراجعه کنند

محل زندان اوين مستقر کرده اند و به جز يکی دو  شعب بازپرسی را دردر جريان حوادث انتخابات، 
  . هستند بقيه همه در اوين هستند شعبه که در دادگاه انقالب

ها می کنند و دسترسی به اين دادسراها برای ما  در نتيجه به خصوص رسيدگی به مسائل بازداشتی«
در نتيجه ما حتا همان خبر ساده و ناقصی .  دهندوکال و بقيه را راه نمی وکال به هيچ وجه ميسر نيست و

به عنوان . هم وجود ندارد که قبال می توانستيم از پرونده ها به دست بياوريم، ديگر امکان چنين کاری  را
دادگاه انقالب آمده است اما ما هنوز مطلع نشده ايم که  مثال در دادسرا بازپرسی تمام شده و پرونده به

 البته تغيير محل دادسرا در. مسيری هم وجود ندارد که از اين امر مطلع شويم م ووکالت نامه بگذاري

 در  مستقر کرده ايد اما اختيارات قوه قضاييه است و ما نمی توانيم بگوييم چرا دادسرا را در اين محل
و پيگيريهای الزم مشکل آفرين شده  عين حال عدم دسترسی برای وکال و مردم از نظر رسيدگی

  71».است
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رويه بازداشت مخفی و با قطع ارتباط  که در بعضی شرايط برابر با ناپديد شدن اجباری است، نقض مفاد 
 در باره منع شکنجه و سوء رفتارهای ديگر 7متعدد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی از جمله ماده 

وميت يا محدوديت بر به عالوه، محر.  در باره منع دستگيری و بازداشت خودسرانه است9و ماده 
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که 14دسترسی به وکيل که در باال تشريح شد ناقض ماده 

نگاه کنيد به (حق معاضدت حقوقی را تصريح می کند و بخش مهمی از تضمين محاکمه عادالنه است 
  ).، در پايينبی عدالتی يک نظام  برنهايیجالی : دادگاه ها، 5مربع در فصل 
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  »اعتراف« ـ شکنجه و 4
در جريان بازداشتم، پسر نوجوانم که در آن زمان «

شتم قرار دادند و عالوه بر  همراهم بود را مورد ضرب و
هايی از  بخش هايم نيز خرد شد و آن که سرم شکست، دنده

  ».بدنم نيز کبود شده که هنوز آثار آن باقی است
  138872 شهريور 11گفتگو با پارلمان نيوز، عبداهللا رمضانزاده، در 

معترضان در تظاهرات مختلف اغلب با خشونتی شديد از طرف نيروی شبه نظامی بسيج و نيروهای 
در پی هفته های اول پس از انتخابات، تظاهرات . امنيتی ديگر اعزامی به خيابان ها روبرو شده اند

مقامات حداقل هفت کشته را تاييد کردند، اما تعداد .  خونين ترين تظاهرات بودند1388عاشورا در دی 
يک دانشجوی نروژی که ناخواسته در معرکه تظاهرات گير افتاده و چند . واقعی احتماال بيشتر است

  :ساعتی در بازداشت ماموران بسيج بود، به عفو بين الملل گفت

راننده آنها را سوار کرد، در را ]. که من در آن بودم[سه تظاهرکننده زن به طرف اتوبوسی می دويدند «
نيروهای بسيج با لباس شخصی سوار اتوبوس . خرد شد... جلوی اتوبوس.  ادامه دادندنبست و به را

روی قسمت . راننده را کتک زدند. ، چماق های مختلف و چاقو به دست داشتندنآنها زنجير، باتو. شدند
د می کردند، همه فرياد می زدند و آنها به طور های فلزی اتوبوس می کوبيدند و سروصدای زيادی ايجا

  ...فقط صدای فرياد می شنيدم و روی زمين خون می ديدم. همه خم شده بوديم. اتقافی می زدند

به من ... مرا از اتوبوس پايين کشيدند، کنار ديوار هل دادند] پس از اين که فهميدند من نروژی هستم[«
ترسيده .  نگار سی ان ان يا بی بی سی هستم، اغتشاش بزرگی بوداتهام زدند که جاسوس هستم، روزنامه

  »...چماق و زنجير و چاقو داشتند. بودم چون ديدم که با اتوبوس چکار کردند

  :او مشاهداتش در طی توقف در وسط تظاهرات را تعريف کرد

دست ها و . يکی از بسيجی ها سر مرا گرفت و گفت نگاه کنم. پسر جوانی را جلوی من دراز کردند«
چشمهايش را ديدم و صدای تيغه .  روی زانوهايش می کوبيدندنپاهايش را گرفته بودند و با چماق يا باتو

 را در دهانش فرو نآنها يک باتو... پس از آن، يکی از زنان تظاهرکننده چيزی گفت... ها را شنيدم
  .او از درد فرياد می کشيد. کردند، فرو کردند

وقتی سعی کردند پياده شوند، .  گرفته بود، مردم سعی می کردند از آن پياده شونديک جا اتوبوسی آتش«
  ».بعضی ها پياده نشدند. به آنها تيراندازی شد

اجبار افراد به ادای . تمام شکل های شکنجه به منظور گرفتن اقرار يا کسب اطالعات ممنوع هستند«
ت، اعتراف يا سوگندی که به اجبار کسب شود شهادت، اعتراف يا ادای سوگند مجاز نيست؛ و هر شهاد

  ».نقض اين ماده طبق قانون قابل مجازات است. فاقد ارزش و اعتبار است
  138873گزارش ملی ايران به رسيدگی ادواری عمومی در شورای حقوق بشر، آبان 

 74» يا تبعيد شده ، زندانی  دستگير، بازداشت  قانون حكم   به  آه  آسی  و حيثيت  حرمت هتك«قانون اساسی 
را منع می کند و قانون می گويد که زمانی که زندانی بازداشت است، بازجويی می شود يا تحت تحقيق 
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 به آنها يا به شخص متهمی 75است، ماموران اجرای قانون نبايد، مثال از طريق بستن چشم يا ساير اعضا
  اقرار و يا آسب   گرفتن برای«رده که اما قانون شکنجه را در صورتی تعريف و ممنوع ک. آزار برسانند

در » اعتراف«های ديگر مرسوم است، هم به علت ارزش ی رفتاربددر عمل شکنجه و .  باشد76» اطالع
يت از مجازات که مسئوالن صونرويدادها اعتبار می دهد، و هم به علت ماز دادگاه، که به روايت رسمی 

 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که 7قض ماده اين وضع نا. در ايران از آن بهره مند هستند
 يا   يا غيرانسانی  ظالمانه  يا مجازات ها يا رفتارهای  مورد آزار و شكنجه توان  را نمی  آس هيچ«: می گويد

  ».تحقيرآميز قرار داد

، اما ممکن احتمال شکنجه جسمانی بازداشت شدگان مشهور يا خارجی يا دارای تابعيت دوگانه کمتر است
است آنها را مدت های طوالنی در سلول انفرادی، اغلب بدون هرگونه ارتباط، قرار دهند؛ اين رويه می 
  .تواند باعث اختالل جدی روانی شود و برابر با شکنجه يا رفتار ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز باشد

 بازداشت شد، 1388 در شهريور  فالور، يک تبعه بلژيک که در طی سفر در شرق ايراننوينسنت بو
عفو بين الملل گفت که مورد شکنجه جسمانی قرار نگرفته است، اما در به او . سه ماه در زندان اوين بود

از تماس او .  روز نيز در سلول انفرادی بازداشت بوده است26تمام مدت بازداشت چراغ روشن بوده و 
او گفت که در . مکرر او، جلوگيری شدهای خواست با وکيل يا ارتباط با بخش کنسولی، با وجود در

واکنش به درخواست او برای ارتباط با بخش کنسولی، مقامات زندان به او گفتند که کارکنان سفارت 
مجموعه اصول سازمان ملل برای  16) 2(بلژيک نمی خواهند او را ببينند، و اين کار ناقض ماده 

  . است بازداشت يا زندان به سر می برند،حمايت از تمام اشخاصی که به هر شکلی در

 خود در باره ايران متذکر 2004گروه تحقيق سازمان ملل برای بازداشت خودسرانه در گزارش سال 
  :شد

 زندان اوين، برای اولين بار از زمان تشکيل 209در طی ديدار کوتاه شده خود از بند ] گروه تحقيق[«
انفرادی به خاطر خود آن و نه برای مقاصد معمول انضباطی خود با استراتژی کارُبرد گسترده سلول 

زندانی در "در اينجا مساله فقط چند سلول تنبيهی نيست که در تمام زندان ها وجود دارد، بلکه . روبرو شد
که برای سوءاستفاده گسترده و سيستماتيک از سلول انفرادی معموال برای مدت های " درون زندان

  .طوالنی تاسيس شده است

توبه "و در پی آن " اقرار"آشکارا اين يک واقعيت مسلم است که کارُبرد اين نوع بازداشت گرفتن «
را ممکن ساخته است؛ عالوه بر ماهيت تحقيرآميز اين اظهارات، روشن است که ) در تلويزيون" (علنی

  ».آنها را نمی توان به عنوان مدرک پذيرفت

ونه بازداشت انفرادی مطلق را، زمانی که به مدت طوالنی اين گ«: گروه تحقيق نتيجه گيری کرد که
  ».باشد، می توان به رفتار غيرانسانی در چارچوب مفهوم کنوانسيون ضد شکنجه تشبيه کرد

 گسترش بيشتری 1388 پس از انتخابات خرداد 2004رويه های مورد تشخيص گروه تحقيق در سال 
  .يافته اند

  ». از ابزار فشار و زور استفاده شوددر فنون بازجويی و مصاحبه نبايد«
  1388فرمانده نيروی انتظامی اسماعيل احمدی مقدم، اسفند 

اين گونه اظهارات مسئوالن که ممنوعيت شکنجه در ايران را اعالم می کنند با شهادت های متعددی که 
 منظم های ديگر کهی رفتاربدروش های شکنجه و . عفو بين الملل گردآوری کرده در تناقض است

کتک زدن با استفاده از دست، پا، کابل؛ شوک الکتريکی؛ حبس در : گزارش می شود از اين جمله هستند
جاهای بسيار کوچک؛ آويزان کردن واژگون از پا به مدت های طوالنی؛ تجاوز به مردان و زنان از 
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 دائم؛ تهديد به جمله با ابزار؛ تهديد به مرگ، شامل اعدام های ساختگی؛ قرار دادن در معرض نور
دستگيری و شکنجه اعضای خانواده؛ دستگيری اعضای خانواده؛ محروميت از نور، غذا و آب؛ و 

  .محروميت از رسيدگی پزشکی

يکی از بسيجی های مامور به خدمت در يکی از بازداشتگاه ها پس از سرپيچی از شکنجه بازداشت 
مورد ضرب و شتم و اعدام ساختگی قرار اين مامور . شدگان در پی يکی از تظاهرات دستگير شد

  .گرفت

.  شد برای مدتی نابينا  اولين بار که مرا برای بازجويی بردند، آنقدر با شدت کتک زدند که چشم چپم«
هنوز مشکالت آن حل نشده و . چشمم کور شده است فکر می کردم. تازه از روز دوم توانستم قدری ببينم

  .باآن مشکل دارم

را به تظاهرات وصل می  آنها گفتند ترا می کشيم و مرگت.  می کردند ی اعدام برايم اجراآنها سناريوها«
  .  تظاهرات کشته شده ای می گوييم که در جريان. کنيم

چندين ساعت متوالی  حالی که طناب به گردنم بود و دستهايم بسته بودند، مرا روی يک ميز برای در«
  . االن ديگر وقت اعدامت رسيده  گشتند و می گفتندمی رفتند و برمی. ايستاده نگه داشتند

من احساس می کردم که وقت رفتن رسيده . به زمين افتادم بعد آمدند و ميز را از زير پايم کشيدند و من«
روی  .کردم، اما وقتی ميز را از زير پايم کشيدند، ديدم طناب به جايی وصل نيست داشتم غش می. است

من استفراغ . آب ريخته بودند وقتی به هوش آمدم، بدنم خيس بود، آنها روی من. زمين افتادم و غش کردم
  77».کردم را از من گرفتند و من هم آنرا امضا اعتراف. کردم

گفت که عالوه بر کتک و توهين، در مورد او ) ، فعاالن سياسی2نگاه کنيد به فصل (هنگامه شهيدی 
فت که ساعت ها او را اتاقی با طناب و چاقو تنها گذاشته او همچنين گ. اعدام ساختگی را اجرا کرده اند

بنا به گزارش ها اشخاص ديگری به . اند و او حس کرده که می خواهند او را وادار به خودکشی کنند
  .قدری از تجربه خود متاثر شده اند که دست به خودکشی زده اند

  تجاوز و سوء رفتارهای جنسی ديگر
قربانی تجاوز شده  فردی که.  نيست، به کل خانواده يا حتی خاندان اوستتجاوز فقط ضربه به يک فرد«

  ».پدرش داغش تازه می شود دردش با گذشت زمان التيام نمی پذيرد، بلکه با هر نگاه
  1389بهاره مقامی، قربانی تجاوز، فروردين 

شهادت هايی که عالوه بر . بعضی بازداشت شدگان مورد تجاوز يا تعدی های جنسی ديگر قرار گرفتند
 منتشر شد، چند نفر ديگر نيز از آن پس اعتراض به انتخابات ـ تشديد سرکوبدر گزارش عفو بين الملل 

  : نوشت1389بهاره مقامی که اکنون در آلمان است، نامه سرگشاده زير را در فروردين . سخن گفته اند

 به همه. و و کثيف، بد لهجه و بد دهنهر سه ريش. خنديدند، سه نفر بودند آنها که تجاوز می کردند می«

زدند و مجبورم کردند زيرش  فاميلم فحش می دادند، با اينکه خودشان ديدند باکره ام به من تهمت فاحشگی
بگويم، برايم قبحش را از دست داده که هيچ به آن افتخار  ديگر خجالت نمی کشم که اين را. را امضا کنم
  .ده امضا کنگفتند جن. جنده گفتند: هم می کنم

دندان های ... انسان نبودند. زن که هيچ، به مرد ها هم رحم نمی کردند همه زنها برايشان جنده بودند،«
  78».جلويم شکست، شانه ام از جا در رفت، زنانگی ام ويران شد

مامور بسيجی پيشين که در باال از او نقل شد شرح داده که چطور پس از اعتراض به تجاوز به کودکان 
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  : پی يک تظاهرات دستگير شده استدر

نور چراغ قوه را از در به . يکی از بچه ها را که لخت بود در بيرون ديديم. به طرف کانتينرها رفتيم«
تمام زير . اين کانتينر بچه های کم سن و سال بود که دستگير کرده بودند... داخل انداختم، گروهی را ديدم

  ».ه ديدم که بقيه هم لخت بودند و ديدم که زمين خيس بودبا چراغ قو.  ساله ها آنجا بودند14

  :او که شاهد تجاوز به هم سلولی اش با باتون بود آن را شرح داده است

يکی از . هر قدر سعی کردم آرامش کنم نشد. داد و فرياد می زد، خودش رو به در و ديوار می زد«
با باتونی که داشتند او را . هايش را پاره کردندلباس. صورتش خونی شده بود. زندانبانان آمد، خيلی زدنش

  ».مورد تجاوز جنسی قرار دادند

اشخاص ديگری گفته اند که آنها را به همراه جنايتکاران خشن در يک سلول قرار داده اند که به آنها 
) گان، دانشجويان و دانش آموخت2نگاه کنيد به فصل (ايمان صديقی . تجاوز يا تهديد به تجاوز کرده اند

  :گفت

برای اين که ما را آزار بدهند، يک ساعت پيش از انداختن من و .  روز در زندان بابل بودم17من «
او قبال به ... را که محکوم به قتل و سرقت بود به آن سلول منتقل کرده بودند] مردی[دوستانم در سلول، 

ما نگران امنيت دوستم بوديم . ه بودبه يکی از دوستان من عالقمند شد.  زندانی ديگر تجاوز کرده بود10
و برای اين که از تجاوز قاتل به او جلوگيری کنيم بايد به نوبت تمام شب تا صبح دو ساعت يک بار 

  ».کشيک بدهيم تا مطمئن باشيم به کسی حمله يا تجاوز نکند

، دانشجويی که الیزهرا کم. زنان بازداشت شده نيز اغلب خبر از توهين جنسی و تهديد به تجاوز داده اند
 دستگير شد، به عفو بين الملل گفت که بازجويانش به او متلک گفته اند که می خواسته با 1388در تير 

او گفت که با يک فعال حقوق زنان که به . مردان ديگر بخوابد و گاهی اوقات به سينه هايش دست زده اند
  :همراهش در بازداشت بوده بدترين رفتار را کرده اند

او .  به ما گفت که بازجويانش به نوک پستان هايش کابل وصل کرده و به او شوک الکتريکی داده انداو«
  ».به قدری بيمار بود که گاهی در سلول غش می کرد

 تهديد اعضای خانواده
فيلمبرداری کرده ام؛ که کذب  صبح روز يکشنبه مرا به بازجويی بردند و متهم کردند که از داخل سلول«

خانواده ام را دستگير و به اوين منتقل خواهند کرد و  و بعد تهديد کردند که تمامی اعضای. محض است
  ».بازداشتگاهی ناامن در رجائی شهر خواهند فرستاد دخترم را به

 1389جعفر پناهی، در نامه ای از زندان به عباس بختياری، رئيس فرهنگسرای پويا، ارديبهشت 
 

 برای فشار بر بازداشت موثربه ويژه مادران، زنان و دختران، وسيله ای تهديد عليه اعضای خانواده و 
های ديگر را ی رفتاربدبازداشت شدگانی که شکنجه و . شدگان برای پذيرش خواست های بازجويان است

  .از سر گذرانده اند می ترسند که با عزيزانشان رفتار مشابهی بشود

وکيلش پس از محکوميت به مرگ و پيش از اعدام گفت که  دقيقه ای با 15 در ديداری پور آرش رحمانی
کرده » اعتراف«پس از تهديد به اين که خواهر حامله اش را در جلوی او آزار خواهند داد، او به دروغ 

خواهر او پس از دو ماه بازداشت .  در خانه شان دستگير شده بودند1389هر دو آنها در فروردين . است
وکيل او گفت که پيش از جلسه دادگاه، که به او اجازه شرکت در آن داده . ط کردآزاد شد و بچه اش را سق
. به جرم مورد ادعا کند» اعتراف«پور فشار آورده اند که پسرش را وادار به  نشد، بر پدر آرش رحمانی

  .پس از اين که حاضر به اين کار نشد، او را تهديد به دستگيری کردند
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نيز گفت که بازجويانش تهديد کردند که برای ) ، فعاالن سياسی2 فصل نگاه کنيد به (هنگامه شهيدی
  .فشار بر او خواهرش را دستگير خواهند کرد

 شرايط بد زندان و محروميت از رسيدگی پزشکی
بسياری از بازداشت شدگان از شرايط بد زندان، شرايط بد بهداشتی، غذای غيرقابل خوردن و ازدحام، به 

دسترسی به هواخوری و ورزش ممکن . تگيری های دسته جمعی، شکايت دارندويژه در دوره های دس
بسياری از بازداشت در سلول های بسيار کوچک شکايت داشته اند که به اندازه . است محدود شود

  . فقط با جای کافی برای  دراز کشيدن توصيف کرده اند» تابوت«يا » قفس«

  : اين گونه توصيف کرد1389ن  وضعيت شوهرش را در فرورديجعفر پناهیهمسر 

سلول جديد با هم سلولی  در سلول قبلی الاقل آنقدر فضا بود که اوقاتی را به ورزش بگذراند اما دراين«
باشد و عمال امکان  اندازه خوابيدن دو نفر می جديدش اين امکان برايش ميسر نيست و تنها فضا به

اشتش يعنی يک ماه پيش تا به حال امکان هواخوری همچنين از لحظه بازد. تحرکی برابشان وجود ندارد
  ».است نداشته

  : پس از ديداری با او گفت احمد زيدآبادیهمسر

قصد خود کشی می کند، اما چيزی برای . بوده] جعبه ای تابوت مانند[آقای زيدآبادی می گويد او در «
وجه می شوند و می بينند که فرياد کشيدن می کند که مت خودکشی پيدا نمی کند و شروع به داد زدن و

  ».شود؛ بعد از آن او را به سلول انفرادی ديگری منتقل کرده اند احمد دارد ديوانه می

بهداری مؤسسه يا زندان مكلف است دست آم  آئين نامه سازمان زندان ها تصريح می کند که 102ماده 
 می گويد خروج محكوم از زندان 103ماده . تست پزشكی آليه محكومان اقدام نمايد ماهی يكبار نسبت به 

. برای معالجه بايستی با تأييد بهداری زندان و اجازه رييس مؤسسه يا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد
اما در عمل، محروميت از رسيدگی پزشکی اغلب گزارش می شود، حتا زمانی که بهداری زندان توصيه 

يک روش اضافی برای اعمال فشار بر بازداشت شدگان کرده باشد، تا حدی که به نظر می رسد اين نيز 
مجموعه اصول سازمان ملل برای  24اين وضع ناقض ماده . يا مجازات بيشتر باشد» اعتراف«برای 

  79. استحمايت از تمام اشخاصی که به هر شکلی در بازداشت يا زندان به سر می برند

ين موسوی در اصفهان دو بار دستگير شده  ساله، عضو ستاد انتخاباتی ميرحس36، حسن عرب بافرانی
او در اسفند به عفو بين . بار اول در تظاهراتی در اصفهان بود که پس از آن يک هفته ناپديد شد. است

  :الملل گفت

 نفر از ما را در اتوبوسی ريختند و 10وقتی مرا بردند چند مامور لباس شخصی مرا زدند و در حدود «
چشم بند داشتيم، اما زمانی که وارد شديم می شد فهميد که ما را . به ميله بستنددست هايمان را با دستبند 

 و انسولين الزم دارم؛ به آب ی هستموقتی ما را بيرون آوردند، به آنها گفتم که ديابت. به زيرزمين می برند
هيچ دکتری . ن ندادنداما يک هفته به من انسولي. احتياح دارم و تغذيه ام بايد کنترل شود تا قندم باال نرود

  ».نيامد و به جای آن فقط دو بازجو آمدند

، ده روز پس از استعفای برادر همسرش که يک ديپلمات ايرانی در نروژ 1388 دی  24او بار دوم در 
آن زمان سه ماهه حامله بود، زدند و   را، که درمهناز بافرانیماموران پليس همسرش . بود، دستگير شد

  .تاد و بچه اش سقط شداو اف. هل دادند

، عضو جبهه مشارکت ايران اسالمی و روزنامه نگار که تخلفات در بازداشتگاه مهدی محموديان
 مادرش فاطمه 1389در فروردين .  دستگير شد1388کهريزک را گزارش کرده بود، در شهريور 
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 روز در 200ا پس از الوندی نامه سرگشاده ای به دادستان پرونده او نوشت و در آن وضع سالمتی او ر
مانده » بی جواب« نامه به قوه قضاييه نوشته که يا 80توصيف کرد و اشاره کرد که » خطرناک«زندان 

  :او گفت. »ناپديد شده اند«يا 

فرزندم، مهدی محموديان  های غيرانسانی  و در ادامه بازجويی١٣٨٨ماه سال  های دی در سردترين شب«
 درجه زير صفر اوين در ١٠بيش از   يک زيرپيراهنی در دمایرا به مدت هشت ساعت و صرفا با

بيماری عفونت ريه مبتال شده و  نتيجه اين عمل غيرانسانی اين شد که به... فضای باز نگه داشتند
رغم مشکالت  تماس تلفنی روزگذشته اعالم داشته که علی کند و در های وحشتناک می اکنون نيز سرفه هم

مشکالت ديگری از  کنند و همه اينها عالوه بر خودداری می... يشان به بيمارستانا شديد تنفسی از اعزام
های ناشی از دوران بازداشت و سلول  فشاری های کليوی است که در اثر قبيل خون دماغ و ناراحتی

  ».است انفرادی به وجود آمده و تشديد شده

ضی از آنها عت جسمانی زيادی دارد که بمشکال) ، روزنامه نگاران2نگاه کنيد به فصل  (عمادالدين باقی
 در زندان بود، به او اجازه ندادند 1386 ـ 1387زمانی که در . ريشه در دوره های قبلی زندان دارد

. چهار روز به توالت برود و مسئوالن زندان معالجه پزشکی شديدا ضروری را به تعويق انداختند
هنوز دچار مشکالت کليوی، مثانه و ديگر مشکالت سرانجام به او مرخصی پزشکی اعطا شد، اما او 

، وضعيت سالمتی او در خطر است و گويا 1388پس از دستگيری در دی . ناشی از آن رفتار است
 او به خاطر مشکالت تنفسی مدت کوتاهی به 1389در اواسط فروردين . وزن زيادی از دست داده است

همسرش گاليه کرده که مقامات زندان از . گردانده شدبيمارستان اعزام و چند ساعت بعد به زندان باز
  .تاريخچه بيماری های او آگاه هستند اما توجهی به آن نشان نمی دهند

  »اعتراف ها«
انجام از بازداشت شدگان » اعتراف«های گزارش شده با هدف کسب ی رفتاربدبخش اعظم شکنجه ها و 

ربخشی به روايت مقامات از رويدادها و ايجاد پايه  از اعتباترکيبی» اعتراف ها«هدف از اين . می شود
خود و تکرار » جرايم«در مورد اول، از بازداشت شدگان در حال بيان . برای محکوميت در دادگاه است

اين فيلم های ويدئويی . سناريوهای سازگار با روايت ابرازی مقامات به جهان بيرون فيلم گرفته می شود
اه ها از تلويزيون ملی پخش می کنند يا برای حفظ فشار بر بازداشت شدگان را يا خارج از چارچوب دادگ

را به عنوان مدرک اصلی عليه فرد در » اعتراف ها«در موارد ديگر، . پس از آزادی نگهداری می کنند
فيلم گرفته و در تلويزيون » دادگاه های نمايشی«بازداشت شدگانی که از آنها در . دادگاه ارائه می کنند

  .شده اند» اعتراف ها«ان داده اند ظاهرا در دادگاه وادار به تکرار نش

خيمه شب بازی  کنم عروسک دفاعی ندارم جز اينکه اشتباه کردم، شرمنده ملت هستم و احساس می«
  ».هايی که کردم مرا ببخشد توهين خواهم به خاطر صدای آمريکا شدم و از مقام معظم رهبری می

  1388در بهمن » ادگاه نمايشید«اميد شريفی دانا، در 

افراد را در حالی نشان می دهند که به . ی انجام و پخش شده همگی به شدت مشابه هستند»اعتراف ها«
تماس با بيگانگان ـ که اغلب به عنوان جاسوسی تلقی می شود ـ و معموال با آمريکا يا انگلستان، شرکت 

ک، و ارسال اطالعات و عکس در باره تظاهرات در تظاهرات شامل پرتاب سنگ يا سوزاندن اشيا کوچ
اين افراد معموال می گويند که  .می کنند» اعتراف«به خارج و اغلب برای سازمان مجاهدين خلق ايران، 

اين روايت ها به طور کّلی بر ادعای . شان توبه می کنند» جرايم«شده بودند و از به اصطالح » گمراه«
 صحه می 1388مرداد و شهريور » دادگاه های نمايشی«ست های مذکور در کيفرخوا» انقالب نرم«

 بيشتر بر به اصطالح نقش گروه های ممنوعه 1388کيفرخواست های دادگاه ها در دی و بهمن . گذارند
  .مثل سازمان مجاهدين خلق ايران و گروه های چپ و نيز جامعه بهاييت تاکيد دارند

خاص ممکن است در هنگام اعتراف تحت تاثير دارو بوده گزارش هايی رسيده دال بر اين که بعضی اش
 1388مرداد » دادگاه نمايشی«افراد بسياری گمان کردند که رفتار و ظاهر محمد ابطحی در . باشند
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تانيا احمدی، دکتری که پيش از تظاهرات عاشورا . حاکی از اين بود که به او پيشتر دارو داده بودند
  : گفتدستگير شد، به عفو بين الملل

آنها بازجويی از مرا شروع کردند، اما يک موقع دو سه مرد مرا وادار کردند چند قرص سفيد با پودر «
در داخل آنها را بخورم؛ يکی از آنها دهانم را به زور باز کرد و ديگری قرص را در دهانم گذاشت و آب 

مرا می زدند و بعد می خنديدند و آنها . اين کار گيجم کرد و من کنترلم را از دست دادم. در حلقم ريخت
از من خواستند شماره تلفن پدر و مادرم را در شمال بدهم و به آنها . اين باعث بود شديدا ناراحت بشوم

 ايستبعدا فهميدم که وقتی پدرم صدای خراب و شکنجه ديده ام را شنيده بود دچار نوعی . تلفن کردند
  .قلبی شده و افتاده بود

روی يکی از ... فکر می کنم دو روز بعد بيدار شدم. ديگر نمی دانستم: ر بودم يا خيرمعلوم نيست هشيا«
  ».انگشتانم اثر مرکبی بود که برای اثر انگشت بر اسناد رسمی به کار می برند

اين که بگويند اگر در دادگاه اعترافی عليه . اين حجت است متهم هرچه در دادگاه عليه خود بگويد،«
اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در . مهملی است، حرف بی ارزشی است رفخودش کرد، اين ح

  ».عرفًا و عقًال حجت ، مسموع و نافذ است مقابل دوربين های تلويزيونی شرعًا،
  138880 شهريور 29مقام رهبری آيت اهللا خامنه ای، 

د معتبر نيست مگر اين که اعتراف عليه خو. طبق قانون ايران، اعتراف اجباری فاقد ارزش قانونی است
اگر متهم اعتراف خود را در دادگاه تکذيب کند، قاضی بايد . در دادگاه و در برابر قاضی تکرار شود

اما همان طور که گفته شد، استفاده مرسوم از بازداشت انفرادی طوالنی کسب . دستور تحقيق بدهد
 اغلب بدون حضور وکيل و غيرعلنیی زير فشار را تسهيل می کند، و برگزاری دادگاه ها» اعتراف«

را برای متهم دشوار » اعتراف«گاهی در دادگاه هايی واقع در مجتمعی که شکنجه رخ داده پس گرفتن 
 شده اند، گزارش ها حاکی است که قاضی اين یرفتاربدحتا زمانی که متهمان مدعی شکنجه يا . می کند

  .ادعاها را ناديده گرفته است

 مجموعه 21 و 6کسب شده زير شکنجه و شکل های ديگر از فشار ناقض اصول » فاعترا«استفاده از 
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که شکنجه و 14) ز( و 7 و ماده 81اصول سازمان ملل

  .های ديگر را منع و در مقابل اعتراف عليه خود از متهم حمايت می کنندی رفتاربد

  

  
 

 

 



     ايران يک سال پس از انتخابات: از اعتراض تا زندان

1389 بين الملل، خرداد عفو                 MDE 13/062/2010 :نمايه  

 

38 

 

 بر يک ايیجالی نه:  ـ دادگاه ها5
  سيستم بی عدالتی

کننده امنيت مردم  دستگاه قضايی تامين به جای آنكه «
بازداشت تبديل شده  باشد به نهادی برای ايجاد ارعاب و

  ».است
  138982مهدی کروبی در نامه سرگشاده به رئيس پيشين قوه قضاييه آيت اهللا موسوی اردبيلی، ارديبهشت 

ندی است که می تواند صرفا به خاطر چيزی که کسی گفته يا هويت دادگاه در ايران مرحله نهايی فراي
محاکمه ها به . فردی او به محروميت او از آزادی برای ساليان طوالنی ـ يا حتا از زندگی ـ منجر شود

شدت پرايراد هستند، به ويژه در دادگاه های انقالب که محاکمه عادالنه برای متهمان جرايم ضد امنيت 
  .استملی غيرممکن 

  حق محاکمه عادالنه
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی محاکمه عادالنه را تضمين می کند 14  ماده:  

  همگان از حق محاکمه عادالنه و علنی در دادگاه واجد صالحيت، مستقل و بی طرف که بر
  .اساس قانون تشکيل شود برخوردارند

  منع شوند، مگر به داليل نظم عمومی، مطبوعات و مردم نبايد معموال از شرکت در محاکمه
  .امنيت ملی، زندگی خصوصی افراد يا در صورتی که علنی بودن آن به عدالت لطمه بزند

 هيچ کس نبايد مجبور شود عليه خود شهادت بدهد يا به تقصير اعتراف کند.  

 حکم بايد رسما اعالم شود مگر در موارد مربوط به افراد صغير.  

 وند مگر اين که تقصير آنها ثابت شودهمه بی گناه فرض می ش.  

  تمام کسانی که به اتهام کيفری متهم می شوند بايد وقت کافی برای تدارک دفاعيه و ارتباط با
  .وکيل انتخابی خود داشته باشند و بدون تاخير در حضور وکيل خود در دادگاه حاضر شوند

 وردار باشندهمگان حق دارند از شهود سئوال کنند و از امکان ترجمه برخ. 

 برای محاکمه جرايمی از جمله جرايم عليه امنيت ملی، توهين به 1357دادگاه های انقالب در سال 
آنها تابع آئين دادرسی کيفری هستند . بنيانگذار و رهبر جمهوری اسالمی و قاچاق مواد مخدر تشکيل شدند

عمومی، که معموال دارای يک هيات برخالف دادگاه های . که بر دادگاه های عمومی و انقالب حاکم است
  . پنج نفری از قضات هستند، رياست دادگاه های انقالب به عهده يک قاضی است

، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، در باره تجربه خود در دادگاه انقالب به عفو بين سعيد حبيبی
  :الملل گفت
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.  دقيقه طول کشيد15 زندان محکوم کند کّل محاکمه مربوط به اتهاماتی که می توانست مرا به سه سال«
اما هيچ ." از خودت دفاع کن"دادستان اتهام ها را طبق پرونده به مدت پنج دقيقه خواند و بعد قاضی گفت 

  .اشاره ای به مساله خاصی نبود که من از خودم در برابر آن دفاع کنم

گی که نوشته ام يا اظهاراتی که اگر گفته شده بود در کدام جلسه شرکت کرده ام؛ کدام بخش از وبال«
  .کرده ام، در آن صورت می توانستم منظور را توضيح دهم اما هيچ راهی برای اين کار وجود نداشت

تنها فرصتی که به او برای صحبت در طی جلسه دادگاه . من در جلسه دادگاه در کنار وکيلم نشسته بودم«
در . و پس از آن جلسه را ترک کرد" ودت دفاع کناز خ"داده شد پس از آن بود که قاضی به من گفت 

  »."اگر وکيل چيزی نوشت آن را از او بگير"هنگام ترک دادگاه، قاضی به منشی دادگاه گفت، 

اين دادگاه که در عين حال دارای . روحانيون در دادگاه ويژه روحانيت مورد محاکمه قرار می گيرند
ور آيت اهللا خمينی، اولين رهبر جمهوری اسالمی، شعبه های تجديد نظر مخصوص خود است با دست

اين دادگاه فاقد بنياد حقوقی در قانون اساسی است، طبق مقررات خود و در خارج از . تشکيل شد
وکالی متهمان تنها بايد روحانيون . چارچوب قوه قضاييه و زير اختيار مستقيم مقام رهبری عمل می کند

عفو بين الملل . يت تاييد کرده و مجاز به دفاع از متهمان آن هستندديگری باشند که دادگاه ويژه روحان
گروه . اسنادی در باره روحانيونی گردآوری کرده که نتوانسته اند کسی را برای دفاع از خود پيدا کنند

تحقيق سازمان ملل برای بازداشت خودسرانه به اين نتيجه رسيد که دادگاه ويژه روحانيت برخالف ماده 
اين نهاد دارای زندان ها و  83.ن اساسی است که شهروندان را در برابر قانون برابر می داند قانو20

  . بازداشتگاه های مخصوص به خود است

بر اساس قانون اساسی، محاکمه ها بايد معموال علنی باشند، مگر در صورتی که با اصول پذيرفته شده 
 طبق آئين دادرسی کيفری، 84.يرعلنی کنندمغاير باشند يا طرفين درخواست جلسه غ» عفت عمومی«

علنی بودن محاآمه «محاکمه ها را می توان در مورد اتهام های مربوط به امنيت ملی يا در صورتی که 
در نتيجه، بيشتر محاکمه ها در دادگاه . غيرعلنی انجام داد 85».مخل امنيت يا احساسات مذهبی باشد

دادگاه های «يی که به ادعای مقامات علنی هستند تنها محاکمه ها. انقالب غيرعلنی انجام می شود
به شمار می روند که گزيده هايی از آنها را می توان در تلويزيون کشور به قصد اخطار به » نمايشی

  .ديگران يا بازدارندگی پخش کرد

ايی رنجيده خاطر شوند و توهمات سياسی نبايد در رسيدگی های قض  لطفی ها قضات نبايد از برخی کم«
جوابی  داشته باشد، چون اگر بی گناهی بر اثر تعجيل در رسيدگی مجازات شود عنداهللا آنان تاثيری

   ».نخواهيم داشت
  138886 بهمن 12آيت اهللا صادق الريجانی، 

بسياری از متهمان گزارش کرده اند که بازجويان آنها پيش از محاکمه حکم آنها را اعالم می کنند و 
د که مبادا قاضی ها مستقل نيستند و از يکی از دستگاه های امنيتی دستور می باعث نگرانی می شون

اين مساله که قضات در حقيقت برای صدور محکوميت به داليل سياسی تحت فشار قرار می . گيرند
  . گيرند از اظهاراتی مثل گفته های باال استنباط می شود

، فعاالن 2نگاه کنيد به فصل ( اهللا طبرزدی نسرين ستوده در فروردين در باره پرونده موکلش حشمت
  :سخن گفت) سياسی

که برای موکلم، اشد  اين مامور وزارت اطالعات در اقدامی غيرقانونی به قاضی پرونده توصيه کرده«
های سياسی، اجتماعی و  محروميت از کليه فعاليت مجازات همراه با تبعيد به نقاط بد آب و هوا و همچنين

اين کار به موجب قانون جرم است چرا که توصيه به .. .را صادر کند العمر  مادامفرهنگی به صورت
  87».انجام گرفته است قاضی توسط افراد غيرقضايی
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اين گونه فشارها بر قضات جدا استقال قوه قضاييه را که پايه اساسی محاکمه عادالنه است، به خطر می 
ين عدالت برای مردم، کليت نظام دادگستری به ابزاری اندازد و باعث اين نگرانی می شود که به جای تأم

  .در دست مقامات سرکوبگر تبديل شده است

  قوانينی که آزادی های اساسی را محدود می کنند
به رغم الزام قانون ايران که بازداشت شدگان بايد فورا از اتهام های خود مطلع شوند، در عمل بسياری 

گاهی نيز مطلع می .  برای بار اول نمی دانند به چه متهم شده انداز متهمان تا زمان حضور در دادگاه
  .شوند که به اتهام های ديگری به جز آن چه بازجويشان گفته متهم هستند

متهمان بر اساس تعداد زيادی قوانين مبهم محاکمه می شوند که استفاده قانونی از آزادی بيان، تشکل و 
قانون مجازات و قانون . نی شدن زندانيان عقيدتی منجر می گردندگردهمايی را محدود می کنند و به زندا

مطبوعات ايران، برای مثال، مواد متعددی مربوط به امنيت ملی را در برمی گيرند که با منع کردن 
فعاليت هايی مثل تظاهرات، مباحثه عمومی و تشکيل گروه ها و انجمن ها، به محدوده آزادی های اساسی 

ين جرايم مبهم به دليل گستردگی و ابهام زياد ناقض اصل قانونيت و قطعيت قانونی ا. تجاوز می کنند
به عالوه، اين . هستند و به همين دليل الزام به شفافيت و دقت الزم در قانون کيفری را برآورده نمی کنند

  . جرايم در حقوق بين المللی بشردوستانه ممکن است جرم مشخصی تلقی نشوند

محاربه و افساد فی االرض » جرم« قانون مجازات به 186 تا 183ادی تشکل، ماده های در ارتباط با آز
قانون مجازات اين واژه ها را به اين ترتيب . مربوط می شوند» دشمنی با خدا و فساد بر روی زمين«يا 

هر آسي آه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه «: تعريف کرده است
هر فرد يا گروه «در ميان کسانی که محارب محسوب می شوند » .برد محارب و مفسد في االرض ميباشدب

در . قرار دارند» آه طرح براندازي حكومت اسالمي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه آند
رب تلقی شدن کسی جای ديگر قانون مجازات شرايط ديگری را تصريح می کند که می تواند به محا
  .منجر شود، از جمله جاسوسی و تشکيل گروهی برای ضربه زدن به امنيت کشور

قتل، آويختن به دار ، اول قطع دست : محاربه در نظر گرفته شده است» جرم«چهار مجازات برای 
معموال بازداشت بدون ارتباط در زندانی دور از محل زندگی (راست و سپس پاي چپ و نفي بلد 

اظهارات مقامات . قضات از اختيار وسيعی برای تفسير مفاد مربوط به محاربه برخوردار هستند). نیزندا
قضايی و ديگر مقامات ايرانی به ويژه پس از تظاهرات عاشورا حاکی است که تظاهرکنندگان می توانند 

بالقوه مستحق مجازات محارب تلقی شوند، به ويژه آنها که سنگ و اشيا ديگر پرتاب کرده اند، و بنابراين 
  .مرگ هستند

قانون مجازات می گويد هرکسی که در داخل يا خارج از کشور گروه يا تشکلی ايجاد کند يا به آن بپيوندد 
 اما در قانون 88. سال زندان محکوم خواهد شد10باشد به دو تا » برهم زدن امنيت کشور«که قصد آن 

  .وجود ندارد» امنيت کشور«و » برهم زدن«مجازات تعريفی از 

:  می گويد500ماده . در ارتباط با آزادی بيان، قانون مجازات به شيوه ای مبهم به امنيت ملی می پردازد
به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا ... هر آس عليه نظام جمهوري اسالمي ايران«

  .وب می شودمحس» تبليغ« مشخص نشده که چه چيزی .».يكسال محكوم خواهد شد

اعمالی بر خالف «يا نسبت دادن » اآاذيب«، »تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی« ، که 698ماده 
حتا به عنوان نقل قول، به روش های کتبی يا شفاهی، را جرم تلقی کرده، برای پيگرد اشخاص » حقيقت

می شوند با حکم زندان بين محکوم » جرم«کسانی که به اين . به علت بيان نظرياتشان به کار رفته است
  . ضربه شالق روبرو هستند74دو ماه تا دو سال و 

» جرايم«اين گونه . به اسالم می پردازند» توهين«  به موضوع 90 و قانون مطبوعات89قانون مجازات
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به رهبر » توهين«قانون مجازات برای . قابل مجازات با اعدام يا حکم زندان بين يک تا پنج سال است
به رئيس قوه قضاييه، رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزرا، » توهين« و برای 91ا دوسال زندانشش ماه ت

  92.معاونان وزرا، نمايندگان مجلس، قضات و ديگر مقامات دولتی، سه تا شش ماه زندان قائل است

از اين مفاد برای بازداشت، محاکمه و محکوميت روزنامه نگاران، دانشجويان، مدافعان حقوق بشر و 
وق زنان، وکال، روشنفکران و مفسران اجتماعی استفاده شده، که جز بيان نظريات اعتقادی خود در حق

  . نوشته ها يا بيانات رسمی کاری نکرده اند

در ارتباط با آزادی گردهمايی، قانون مجازات تصريح می کند که دو نفر يا بيشتر که برای ارتکاب يا 
کنند به دو تا پنج سال زندانی » اجتماع و تبانی«رجی کشور تسهيل اقدامی عليه امنيت داخلی يا خا

 اين قانون بين سه تا 93.آنها در حدی جدی باشد که محاربه محسوب شود» جرم«خواهند شد مگر اين که 
تعيين کرده، و اين اتهام » نظم و آسايش وآرامش عمومی خاللا« ضربه شالق برای 74شش ماه و تا 

 مقاومت نسبت به « آنها گاهی به 94.ر تظاهرات غير مجاز مطرح شده استاغلب عليه شرکت کنندگان د
 متهم شده اند که حکم آن از سه ماه تا سه سال ـ بسته به اين که برای مقاومت از 95»مامورين دولت

  .اسلحه استفاده شده يا خير ـ زندان است

 را زير فشار اين اقدامات به عالوه، قوانين تازه ای نيز تصويب شده که بخش های ديگری از جامعه
در دی .  به تصويب رسيد1388که در تير » امنيت مجازی«سرکوبگرانه قرار داده، مثل قانون تازه 

، پس از تصويب اصالحيه ای بر قانون مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت که در 1388
  96.صدد تهيه دستورالعمل هايی برای نظارت بر وبسايت هاست

  ـ مضحکه قانون"  های نمايشیدادگاه"
در . در مرداد و شهريور و دی و بهمن برگزار شده است» دادگاه نمايشی«پس از انتخابات چندين جلسه 

مضحکه ای باورنکردنی از عدالت، ده ها نفر با لباس پيژامه زندان و ظاهر فرسوده و الغر در روز 
شرکت در آشوب، اقدام عليه امنيت ملی، «به  مرداد در دادگاه انقالب تهران حاضر و دسته جمعی 10

. متهم شدند» اخالل در نظم عمومی، تخريب اموال عمومی و دولتی و ارتباط با گروه های ضد انقالبی
در ميان آنها وزرای پيشين دولت، رهبران احزاب مخالف سياسی، روزنامه نگاران و کارکنان ايرانی 

بعضی از آنها حتا مورد محاکمه قرار نداشتند؛ به نظر . ندسفارت خانه های اروپايی به چشم می خورد
های همراه با پشيمانی و »اعتراف«د تنها به اين دليل آنجا هستند که ناچار از شنيدن يمی رس

  .های خفت بار ديگران باشند»عذرخواهی«

 متهم 100ل مرداد بدون اطالع به وکال و خانواده های متهمان شروع شد و شام» دادگاه نمايشی«اولين 
تعداد واقعی .  متهم ديگر در چهار جلسه ديگر شرکت داشتند50در حدود . بود که به دادگاه منتقل شدند

معلوم نيست، چون مقامات فهرست کاملی از متهمان را ارائه نکرده اند و بعضی از متهمان دربيش از 
  .يک جلسه شرکت داشتند، گرچه بعضی از حاضران مورد محاکمه نبودند

 دی به 28پنج نفر که نامشان در آن زمان عنوان نشد، در . ادگاه های ديگری در دی و بهمن برگزار شدد
اتهام محاربه به خاطر هدايت تظاهرات عاشورا و ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران مورد محاکمه 

.  مستقر در عراق هستنداکثر آنها، شايد نه همه، خويشاوندانی داشتند که عضو اين سازمان. قرار گرفتند
ريحانه حاج ، بهرامی) سيمين(مطهره ، همسر و مادر اين دو دانشپور مقدمو احمد  محسن پدر و پسر
 و 27همه آنها در . ، به مرگ محکوم شدند، گرچه احکام سه نفر آخر کاهش يافتهادی قائمی و ابراهيم

 14 و 10ه متهم ديگر در روزهای شانزد.  شهريور در پی تظاهرات روز قدس دستگير شده بودند28
پنج نفر آنها به محاربه متهم شدند و از اين ميان . بهمن در ارتباط با تظاهرات عاشورا محاکمه شدند

حکم اعدام .  ـ به مرگ محکوم شدندعبدالرضا قنبری و آموزگار محمد امين وليانحداقل دو نفر ـ دانشجو 
 ديگران به زندان های طوالنی محکوم شدند، از جمله. کردمحمد امين وليان در تجديد نظر کاهش پيدا 

که ابتدا به شش سال زندان محکوم شد ولی اين حکم ) ، اعتراف ها4نگاه کنيد به فصل  (اميد شريفی دانا
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  .در تجديد نظر به سه سال کاهش يافت

 سياسی تلقی می »دادگاه های نمايشی«به شدت ناعادالنه از ويژگی های آنچه معموال های دادگاه اين 
گزيده های تلويزيونی . هيچ ترديدی وجود نداشت که متهمان محکوم خواهند شد. شود برخوردار بودند

اين . ها و اتهام زدن به ديگران زير فشار را  به نمايش گذاشت»عذرخواهی«ها، »اعتراف«محاکمه ها 
ييد روايت رسمی از ناآرامی محاکمه ها ربطی به عدالت نداشت بلکه کوششی از سوی مقامات برای تا

پس از انتخابات و منشا آن، و تاکيد بر اين بود که ابراز انتقاد و مخالفت با مقامات پيامدهای سختی خواهد 
  .داشت

. محاکمه دستگيرشدگان پس از انتخابات مضحکه عدالت و نتايج آنها برای متهمان بسيار شديد بوده است
گرچه حکم .  به زندان های طوالنی و بعضی به شالق محکوم شده اند نفر به اعدام، عده زيادی16حداقل 

پور   محمدرضا علی ـ زمانی و آرش رحمانی:اعدام هشت نفر کاهش يافته، دو نفر پيشتر اعدام شده اند
های اجباری در باره مشارکت در وقايعی که پس »اعتراف«هر دوی آنها بر پايه ). نگاه کنيد در پايين(

  .  اتهام های مبهمی محکوم شدنداور آنها در زندان رخ داده بود، بحضاز دستگيری و 

  دادگاه زندان اوين
 اسفند اعالم کرد که شعبه ويژه ای از دادگاه انقالب 16دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی، روز 

ی برای راه«و به عنوان » بر پايه ضرورت«او گفت اين کار . در داخل زندان اوين تشکيل شده است
اين دادگاه پرونده های بسياری از . انجام شده است» حل مشکالت، تسريع در تحقيقات و کاهش هزينه ها

  .فعاالن سياسی و زندانيان گمنام در وضعيت بالتکليف را در اختيار دارد

 از بعضی. دادگاه تشکيل شده در زندان اوين از توانايی وکال در دفاع از موکالنشان به شدت کاسته است
وکال گفته اند اين مانع اضافی بيش از ساليان گذشته به ماموران اطالعاتی امکان داده که بر قاضی ها 

برای صدور احکام بخصوص حتا فشار بيشتری وارد آورند، گرچه بسياری از زندانيان گفته اند قضات 
  .پرونده برای صدور حکم های سنگين نياز چندانی به ترغيب نداشته اند

 به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران 1389ستوده، وکيل و فعال حقوق زنان، در فروردين نسرين 
وی . اند قضات در محيطی که کامال تحت نظارت وزارت اطالعات اداره می شود مستقر شده«گفت که 

  :اضافه کرد

می دهد، کامال زندان تشکيل  در طی تحقيقات مقدماتی که بايد گفت سخت ترين دوره يک متهم را در«
اطالعاتشان فقط از طريق ماموران اطالعات داده  بازپرس ها که قضات دادسرا محسوب می شوند، کامال

چنين روندی عمال دفاع از ... اينها اطالعاتی را برساند نه خانواده متهم می شود ونه وکيل می تواند به
  97».متهمان را غيرممکن کرده است

ز بازداشت شدگان پس از ناآرامی های پيرو انتخابات نيز گفت که دادگاه تازه مينا جعفری، وکيل چند تن ا
  :غيرقانونی است

بسيار بديهی است که تشکيل . ... تشکيل اين دادسرا مخالف قانون اساسی و حقوق متهمان است«
ر که ب [٣۴حقوق اساسی شهروندان و بر اساس اصل  دادسرای اوين بر اساس موازين حقوقی و به ويژه

  98».خالف و نقض قانون است] صالح تصريح می کند دادخواهی در دادگاههای

  :وکيل ديگر، فريده غيرت، همين نگرانی را بيان کرد

خانواده ها هم اجازه ورود به  ما وکال هيچ دسترسی به دادسرای زندان اوين نداريم و نه تنها وکال بلکه« 
 که قبال می توانستيم از پرونده ها به  خبر ساده و ناقصی را در نتيجه ما حتا همان. داخل زندان را ندارند
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  99».ديگر امکان چنين کاری هم وجود ندارد دست بياوريم،

  استفاده از مجازات اعدام با انگيزه سياسی
 صبح همان پور  آرش رحمانی ومحمدرضا علی ـ زمانی بهمن اعالم کرد که 8دادستان تهران در روز 
به وکال آنها، برخالف الزام قانون . اعدام ها بدون اطالع قبلی انجام شد.  اندروز به دار آويخته شده

  . ساعت پيشتر اطالع داده نشده بود48ايران، 

 ناعادالنه محاکمه 1388مرداد » دادگاه های نمايشی«پور در  محمدرضا علی ـ زمانی و آرش رحمانی
 به اصطالح عضويت در انجمن پادشاهی ايران،  آنها را در ارتباط با1388دادگاه انقالب در مهر . شدند

در عين حال آنها به . گروهی ممنوعه که مبلغ بازگشت سلطنت به ايران است، به محاربه محکوم کرد
محمدرضا علی ـ زمانی متهم شد که غيرقانونی . نيز محکوم شدند» ضربه به امنيت داخلی کشور«جرم 

  .ظامی آمريکا ديدار کرده استبه عراق سفر کرده و در آنجا با ماموران ن

پس از اعدام او گفت که موکلش هيچ نقشی در اعتراض های انتخاباتی نداشت و پور  وکيل آرش رحمانی
تهديد ، 4نگاه کنيد به فصل (واداربه اعتراف شد » دادگاه نمايشی«پس از تهديد اعضای خانواده اش  در 

  ).اعضای خانواده

 بهمن که اعتراض های وسيعی مورد انتظار 22گشت انقالب اسالمی در اعدام آنها دو هفته پيش از سال
اين اعدام ها نشان می دهد که مقامات ايرانی نظام قضايی را به عنوان وسيله ای کشنده . انجام شد، بود

برای سرکوب به کار می گيرند تا به کسانی که مايلند از حق تظاهرات مسالمت آميز عليه دولت استفاده 
   .دار دهند که برای اعتراض به خيابان ها نروندکنند هش

قضات بی نظر و باشرف ايرانی   پيش يک سری از بياورند... آقايان حتی يک سرسوزن مدرک ندارند«
 اگر کوچکترين دليلی برعليه فرزاد می بود من عالوه براينکه حاضرم. که قضات دادگاه ها بوده اند

 در دادگاه هايی که االن ...نم حاضرم هر گونه مجازاتی را تحمل کنمپروانه وکالتم را برای هميشه پاره ک
برمجرميت است و افراد بايد ثابت کنند که مجرم  حاکم است به خصوص در دادگاه های انقالب اصل

  ».نيستند
  1389100خليل بهراميان، وکيل فرزاد کمانگر، ارديبهشت 

 19روز . نوان يک ابزار سياسی استفاده کردنداين آخرين باری نبود که مقامات ايران از اعدام به ع
ارديبهشت خبرگزاری جمهوری اسالمی، سازمان خبری دولتی، اعالم کرد که چهار مرد و يک زن 

 شيرين  وفرهاد وکيلی، علی حيدريان، فرزاد کمانگرچهار تن از آنها، . صبح همان روز اعدام شده اند
هر پنج نفر به خاطر .  به دار آويخته شدندمهدی اسالميان  از اقليت ُکرد بودند که به همراهعلم هولی

در ارتباط با عضويت يا فعاليت به نفع گروه ها ممنوعه به محاربه محکوم شده » حمالت تروريستی«
  .بودند

اعالم اعدام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشور بدون آنکه توضيحات روشن کننده ای از اتهامات و روند 
ات به مردم داده شود شبيه روند ناعادالنه ای است که در طول ماه های اخير منجر به دادرسی ومحاکم

صدور احکام شگفت آور برای عده زيادی از زنان ومردان خدمتگزار وشهروندان عزيز کشور ما شده 
وقتی قوه قضائيه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل . است

  .ه بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضايی گرفتاست ک
  1389101ميرحسين موسوی، ارديبهشت 

 دستگير و به خاطر به اصطالح عضويت 1385فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی در سال 
با دولت ترکيه در و فعاليت به نفع حزب کارگران کردستان، که يک گروه مسلح ترکيه و در حال جنگ 

  . است، به اعدام محکوم شدند
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مشهور (شيرين علم هولی، زن اعدام شده، به عضويت در گروه ديگر ُکرد، حزب حيات آزاد کردستان 
نفر پنجم، مهدی اسالميان، متهم به حمايت مالی . ، يک گروه مسلح ممنوعه در ايران، متهم بود)به پژاک

 بمب گذاری در مسجدی در شيراز در فروردين گويا خاطر  به1388از برادرش بود، که در اواخر 
  .، اعدام شده بود1387

های اجباری »اعتراف« ـ و احتماال همه آنها ـ در طی بازداشت برای کسب  عدهحداقل سه نفر از اين
مهدی اسالميان گويا شالق و کتک خورده بود؛ او از رسيدگی پزشکی به جراحات . شکنجه شده بودند

  . شد» اعتراف«طی بازداشت محروم و وادار به وارده در 

بنا به . فرزاد کمانگر، معلم، پيش از يافتن اجازه ديدار با خانواده اش، هفت ماه در بازداشت مانده بود
 در اينترنت منتشر شد، پس از دستگيری در ارديبهشت 1387نامه ای که او نوشت و در فروردين 

او را در يک اتاق به شدت سرد شالق زده بودند و پاسداران با .  او را بارها شکنجه کرده بودند1385
  . داده بودند» پاس«بدن او فوتبال بازی کرده بودند و او را با ضربه به يک ديگر 

در نامه ای از زندان، شيرين علم هولی نوشت که به خاطر آنچه پاسداران با او کرده اند دچار کابوس 
. الق زده و با زدن لگد به شکمش باعث خونريزی داخلی شده بودندبارها بر کف پای او ش. شده است

وقتی دست به اعتصاب غذا زده بود، با شيلنگ از طريق بينی به او غذا داده بودند، او نيز به اعتراض 
در او گفت که پس از اعزام به بيمارستان و تزريق . شيلنگ ها را کشيده بود و بينی اش لطمه ديده بود

  . کرده است» اعتراف«ن ابر دوربيبر

 پيامی ترسناک به کسانی تلقی فرستادناعدام ها بسياری را در ايران شوکه کرد و به عنوان تالشی برای 
ر ايرانيان از تمام اقشا. شد که ممکن بود بخواهند در سالگشت انتخابات در چند هفته بعد اعتراض کنند

نگاه (مجيد توکلی  .بعضی ها بهای آن را پرداختند اعتراض کردند و تعليه اين سلب ناعادالنه حق حيا
نامه تکان دهنده ای از اوين به ياد فرزاد کمانگر و دو ) ، دانشجويان و دانش آموختگان2کنيد به فصل 

ُکرد ديگر نوشت که به همراهشان زمانی را در زندان گذرانده بود، و آشکارا به عنوان تنبيه به سلول 
 ارديبهشت ميرحسين موسوی 25ان تهران، عباس جعفری دولت آبادی، روز دادست. انفرادی اعزام شد

  : شد، به خاطر اظهاراتش تهديد به پيگرد کرد و گفتنقلرا، که ابراز انزجارش در باال 

اظهارنظری آند آه باعث خرسندی و رضايت  ها را زير سوال ببرد و ی حق ندارد احكام قطعی دادگاهو«
 نشر اآاذيب است و اين نوع] از اعدام شدگان[حمايت و اظهار نظر اين فرد .. .شود دشمنان نظام اسالمی 

آند، آن را موآول  چون نظام اسالمی در تعقيب آنها براساس مصالحی عمل می ...اظهارنظرها جرم است
  102».ايم زمان مناسب آرده به

نواده های آنها که برای در پی اعدام ها، مقامات حاضر نشدند جنازه چهار ُکرد اعدام شده را به خا
مادر، خواهر، عمو، برادرزاده و پدربزرگ شيرين علم هولی . اعتراض به تهران رفته بودند، بدهند

به . همگی دستگير و با وثيقه آزاد شدند و مسئوالن رفتن عزاداران را به خانه آنها در ماکو منع کردند
خليل . انه ها صحبت نکنند و خط تلفنشان قطع شدخانواده فرزاد کمانگر در کامياران اخطار کردند با رس

  . بهراميان پس از انتقاد سختی که از اعدام ها کرد برای بازجويی احضار شد

در اعتراض به اعدام ها در مناطق کردنشين اعتصاب . کسان ديگری هم پس از اعدام ها دستگير شدند
ن حقوق بشر کردستان احتماال در عمومی اعالم شد؛ در همان روز، اجالل قوامی، سخنگوی سازما

  . ارتباط با مصاحبه های مربوط به اعتصاب دستگير شد و چند روز در بازداشت ماند

در زمان نگارش، حداقل شش نفر ديگر ـ همه متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران ـ در ارتباط 
بر احمد و محسن دانشپور مقدم و عالوه . با ناآرامی های پس از انتخابات زير حکم اعدام هستند

، )نگاه کنيد در باال(حضور يافتند » دادگاه های نمايشی« در 1388عبدالرضا قنبری، که در دی و بهمن 
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  . جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقايی و علی صارمی در دادگاه های ناعادالنه غيرعلنی محکوم شده اند

  : ارديبهشت گفت25دادستان تهران در روز 

کاظمي و فردی  حال حاضر سه حکم اعدام تأييد شده داريم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفردر «
ارتباط اين سه نفر با . گروهك منافقين هستند نام محمدعلي حاج آقايی است که هر سه نفر از هواداران به

رند و در دا] به سازمان مجاهدين[اين عده وابستگی گروهکی . است گروهک منافقين آشکار و مسلم
  103».اند  دستگير شده1388شهريور سال 

مگر می شود برای سر قبر رفتن . کاری نکرده که اعدامش کنند. همسر من تقاضای عفو نکرده«
  »نه اسلحه ای داشته، نه کسی رو کشته که بخواهد تقاضای عفو کنه. دوستانش اعدام بگيره

  1389104همسر علی صارمی، ارديبهشت 

در زندان گذرانيده، تکذيب می کند را  سال 23، 1357 پس از انقالب اسالمی علی صارمی، که پيش و
  : خرداد از زندان به عفو بين الملل گفت3او در روز . که کاری به وقايع پس از انتخابات داشته است

پس از بازگشت به ايران .  به ديدارش رفتم1384من پسری در اردوگاه اشرف دارم که در سال «
 به پايان رسيد و باالخره دو ماه پس از آن 1385يک سال زندان محکوم شدم که در اسفند دستگير و به 

  . آزاد شدم1386در ارديبهشت 

، چهار روز پس از حضور در قبرستان خاوران به مناسبت نوزدهمين 1386 شهريور 13دوباره در «
 آنها همسرم را هم دستگير ... دستگير شدم1367در سال ] سياسی[سالگرد اعدام دسته جمعی زندانيان 

او حاال با وثيقه آزاد است و به خاطر نسبت با من و وضع من، محاکمه او را بارها به تعويق . کردند
  .انداخته اند

در اين مدت فقط .  نگه داشتند که شش ماه آن در انفرادی بود209پس از دستگيری مرا نه ماه در بند 
مرا به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق . شار روانی و توهين بود بازجويی شدم، که شامل فربا] سه[چند 

  . منتقل شدم350بعد به بند . ايران و عضويت در آن متهم کردند که من تکذيب کردم

 دادگاه انقالب به اتهام محاربه به خاطر عضويت در سازمان مجاهدين 15 در شعبه 1387در مهر «
و از خودم دفاع کردم چون هيچ مدرکی عليه من نداشتند که اتهام باز هم تکذيب . خلق ايران محاکمه شدم 

تاييد حکم را فقط .  به اعدام محکوم شدم و از طريق وکيلم اعتراض کردم1388در آبان . را ثابت کنند
با وجود اين که وکيل دارم، او را . دادستان تهران فهميدم]  ارديبهشت25[از طريق مصاحبه مطبوعاتی 

  ».اخطارهای قانونی را به او ابالغ نمی کنند و اطالع نمی دهند. شناسندبه رسميت نمی 

دارد که من و امثال من و يا  همه جهانيان و انساندوستان را متوجه اين موضوع می کنم که رژيم قصد«
دار بکشاند تا با نمايش اجساد آنها همه را مرعوب و  برخی از جوانان و زندانيان را به پای چوبه های

  ».سازد حشمتو
  1388105علی صارمی، در نامه سرگشاده پس از محکوميت به اعدام در آبان 
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   ـ تاثير بر خانواده ها6
انتظار داريم ... من خودم بيمارم، نمی تونم برم تهران«

من مادر هستم و . حداقل بگذارند تماسی با خانه بگيرد
مجيد که زندان است، . حق دارم صدای فرزندم را بشنوم

  ».مادر قلبش در زندانه. ه ما هم زندان استخانواد
  1388106مادر مجيد توکلی، در مصاحبه با تلويزيون فارسی صدای آمريکا، بهمن 

های ديگر و حکم های طوالنی ی رفتاربدرنج ناشی از ناپديد شدن اجباری، زندان انفرادی طوالنی و
 شدگان در اثر بازداشت عزيزانشان اعضای خانواده بازداشت. زندان در دروازه زندان متوقف نمی شود

کامال صرفنظر از ترس و نگرانی برای حال عضو خانواده، با آنها . دچار مشکالت جدی می شوند
  .مشکالت متعددی روبرو می شوند که برای زنان شديدتر است

با می تواند برابر ) يعنی ناپديد شده(رنجی که بر اعضای خانواده شخصی که مخفيانه بازداشت شده «
  ».شکنجه يا شکل های ديگر سوءرفتار باشد و در عين حال حق حمايت از زندگی خانوادگی را نقض کند

  107تحقيق مشترک در باره رويه های جهانی در ارتباط با بازداشت مخفی در چارچوب مقابله با تروريسم

ی بيکاری  و نرخ کّل108در کشوری که زنان کمتر از يک پنجم نيروی کار شاغل را تشکيل می دهند
باالست، بازداشت يک عضو مذکر خانواده می تواند به معنای مشکالت مالی باشد، به ويژه زمانی که 

شخص بازداشت شده ممکن است نان آور خانواده باشد و . بازداشت ماه ها يا حتا سال ها طول بکشد
 زندانی يا ديدار با آنها پس هزينه سفر برای رفتن به دادگاه ها و زندان ها برای کسب اطالع در باره فرد

اين مساله به ويژه زمانی بدتر است . از محکوميت می تواند فشار اضافی بر منابع مالی خانواده وارد کند
  .که شخص زندانی به گذراندن حکم در تبعيد، صدها کيلومتر از خانواده، محکوم شود

 خرداد 25 در طی تظاهراتی در ، که پس از دستگيریاکبر اجدادی ساله 11مهديه اجدادی، خواهر 
 نامه تکان دهنده ای به دادستان 1389 ماه زندان محکوم شد، در اين زمينه در فروردين 28 به 1388
  :نوشت

امنيت کشور  آخه اين انصافه؟ برادر من هيچ وقت عليه...  کارگر يک مغازه بقالی است  برادر من«
. برگردانيد به آغوش خانواده را من اهش می کنم برادراز شما خو. بی گناه است کاری انجام نمی دهد و

  . رادر م تنها نان آور ما بودب.. .ندارد پدر من بيسواد است و مادرم هم سواد

ميليون تومان وثيقه  ٢٠٠ ما گفته اند برای اينکه چند روزی به مرخصی بيايد بايد هفته است که به چند«
روزهای دوشنبه که پدر و مادرم برای مالقات ...  ام نديده  پول رامن تا به حال اين همه . به دادگاه بدهيم

مادرم . شهر تهران می روند ، وقتی برمی گردند ، خيلی خسته هستند  با برادرم به زندان اوين در شمال
  109. »کرايه رفت و آمد هم زياد است. خيلی دور. راهش دور است  می گويد

سنگين وثيقه که اغلب برای آزادی مشروط تعيين می شود با سپردن همان طور که در باال ديده شد، مبالغ 
سند خانه تأمين و اغلب در صورت بازنگشتن شخص به زندان ملک خانوادگی را در خطر توقيف به 

  .دست مقامات قرار می دهد
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اره عفو بين الملل گزارش های زيادی دريافت می کند که به اعضای خانواده ها اخطار می شود علنا در ب
نگاه ( ساله 61،  آيت اهللا محمد تقی خلجیبرای مثال، به خانواده. وضعيت خويشاوند زندانی حرفی نزنند

 دستگير شد،  گفتند با پسر او، مهدی خلجی، که در 1388، که در دی )، روحانيون2کنيد به فصل 
ی کنند تا آنها نتوانند با خط تلفن بعضی خانواده ها را قطع م. آمريکا زندگی و کار می کند، تماس نگيرند

 1389ردی که در ارديبهشت ، زن ُکشيرين علم هولیاين اتفاق برای خانواده . رسانه ها صحبت کنند
در بعضی موارد، اعضای خانواده دستگير می شوند تا آشکارا . ، افتاد)5نگاه کنيد به فصل (اعدام شد 

  ).2د به فصل نگاه کني(فشار بر خويشاوند بازداشت شده افزايش يابد 

مرعوب و تسليم نمی شوند، آنها سخن می گويند و خواستار احترام بسياری از خويشاوندان با وجود اين، 
آنها با رسانه ها و سازمان های حقوق بشری، از جمله عفو بين الملل، . به حقوق عزيزانشان می شوند

آنها نامه های سرگشاده به .  جلب کنندصحبت می کنند تا توجه بين المللی را به گرفتاری خويشاوندانشان
مقامات قضايی می نويسند و ناعدالتی های تحميلی بر دختران، پسران، مادران و پدرانشان را افشا می 

آنها از پيک نيک های جلوی زندان در سال نو ايرانی عکس می گيرند تا به جهانيان با تصوير . کنند
 غايب است و نمی تواند از شيرينی 110ه از سفره هفت سينيادآوری کنند که عضو بازداشت شده خانواد

  .هايی که با عشق تهيه شده و پيام پشتيبانی بر رويش نوشته اند، لذت ببرد

 هر هفته در مادران عزاداربرای مثال، . بعضی از خويشاوندان گروه های مبارزاتی به راه انداخته اند
. نتخابات را به ياد آورند و خواهان پاسخگويی شوندسکوت گرد می آيند تا کشتگان رويدادهای پس از ا

کوشش های مداوم آنها در راه عدالت خاری در چشم مقامات ايرانی است که مايل هستند حقيقت 
  .يت از مجازات بپوشانندصونرويدادهای داخل زندان ها در سراسر کشور را با پرده ای از سکوت و م
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 يت از مجازاتصون ـ م7
ست که امروز محاکم قضايی از آمران وعامالن چگونه ا«

دانشگاه و کوی سبحان  جنايتهای کهريزک و کوی
 خرداد وعاشورای حسينی ميگذرند ٣٠ و٢۵وروزهای 

پنج نفر را با حواشی ترديد  ... وبه صورت ناگهانی... 
  »های دار می سپارند؟ بر انگيز به چوبه

  1389111ميرحسين موسوی، ارديبهشت 

، پيشرفت چندانی در زمينه پاسخگو و 1388 عفو بين الملل در باره ايران در آذر پس از گزارش
به جای آن، . مسئوليت پذير کردن اشخاص به خاطر تعدی های نيروهای امنيتی به دست نيامده است

  . قربانيان تعدی ها و خانواده هايشان اظهارات متناقض و ابهام آلودی در روايت رسمی وقايع می شنوند

، يک کميسيون مجلس که برای تحقيق در باره شرايط زندان بازداشت شدگان پس از 1389 دی در
 بنا به يافته کميسيون، بازداشت شدگان روز 112.انتخابات تشکيل شده بود گزارش نهايی خود را ارائه کرد

به .  بودند که به بازداشتگاه پرازدحام کهريزک منتقل شده بودند مورد خشونت قرار گرفته1388 تير 18
 متر مربع نگه داشته 70بيان گزارش، بازداشت شدگان را چهار روز در سالن قرنطينه ای به وسعت 

 : می کندگزارش اضافه . بودند

هوا در گرمای تابستان بدون وجود تهويه و امکانات  بازداشت شدگان در شرايط بسيار سخت و بد آب و«
 نگهداری آنان  وو شتم و توهين و تحقير از سوی مأمورانو همچنين ضرب  بهداشتی، غذايی و آشاميدنی

  .روبرو بودند» نفر از اراذل و اوباش پرخطر 30 در جوار

شده است و نتيجه گيری »  موجب وهن نظام اسالمی در منظر جهانيان«کميسيون گفت که اين مساله 
 :کرد

ل اين حادثه تلخ اعم از قضايی، بايد دستگاه قضايی با ريشه يابی دقيق و برخورد جدی با همه عوام«
اداری و انتظامی و بدون رعايت هر گونه مالحظه ای و با تقدم دلسوزی تام نسبت به آبروی نظام 

جمهوری اسالمی اين مساله را به نتيجه برساند و افکار عمومی را از اقدامات خود مطلع و با عوامل 
  ».اصلی بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد

نظر بسياری اين گزارش اين گونه تفسير شد که مقامات قضايی که اجازه انتقال بازداشت شدگان را به از 
پاسخگو باشند، از جمله دادستان بحث انگيز پيشين تهران، سعيد بايد کهريزک صادر کرده بودند 

شی برای اما، تا به امروز، ظاهرا هيچ تال. مرتضوی، که پس از آن به سمت ديگری منصوب شده بود
   . مسئوليت پذير کردن مسئوالن باالرتبه به خاطر آن چه رخ داده در پيش گرفته نشده است

کميسيون تکذيب کرد که تجاوزی رخ داده است و گفت کهريزک تنها محلی بوده که در آن خشونت ها  
ع سريعتر به توصيه های آن شامل سيستم بهتر نظارتی و کنترل بر بازداشتگاه ها، اطال. رخ داده است

  .خانواده های بازداشت شدگان و تسريع در روند محاکماتی بود

دو روز بعد، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، اعالم کرد که يک سيستم مراقبت دوربينی 
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از بدرفتاری با «او گفت که اين سيستم .  به کار خواهد افتاد1389در زندان ها نصب و تا فروردين 
و زندان های سراسر کشور » ان جلوگيری و کمک می کند ما رفتار ماموران را استاندارد کنيم،زنداني

  .زير نظارت دائمی يک مرکز در تهران قرار گيرد

   از مجازاتمصونيتمقابله با 
غير ممکن بودن قانونی يا عملی مسئوليت پذير کردن ناقضان حقوق بشردر «معنای  به مصونيت

دنی، اداری يا انضباطی است، زيرا هيچ تحقيقی در باره آنها انجام نمی شود که رسيدگی های کيفری، م
به اقامه اتهام عليه آنها، دستگيری، محاکمه، و در صورت مجرميت، محکوميت به مجازات مناسب و 

 قانون حقوق بشر دولت ها را متعهد می سازد از نقض 113».تأمين غرامت به قربانيان آنها منجر شود
 از مجازات از طريق تحقيق سريع، بی طرفانه و مستقل اتهام های مصونيت پيشگيری و با حقوق بشر

دولت ها بايد . خشونت و به دست عدالت سپردن کسانی که منطقا مسئول شناخته می شوند، مقابله کنند
  .برای نقض حقوق بشر انجام شده غرامت دهند

 نفر ناشناس در دادگاه 12، 1388در اسفند . تی شدفقط مرگ در بازداشتگاه کهريزک باعث اقدام با اهمي
 به جرايم مرتبط با تعدی ها در کهريزک 1388آنها در آذر . نظامی در تهران مورد محاکمه قرار گرفتند

آمريت و «: از اين جمله اندآنها اتهام های ديگر . سه نفر از آنها به قتل متهم شده بودند. متهم شده بودند
های مشروع؛ عدم  ؛ نقض قانون احترام به آزادی»رب و جرح و اهانت به شکاتمشارکت در ايراد ض

آمريت و مشارکت در گزارش خالف -تلفات جانی و صدمات بدنی؛ و  مديريت و نظارت الزم منجر به
 گزارش های 114.متهمان بازداشتی در کهريزک واقع در خصوص علت و نحوه در گذشت سه تن از

دو مامور و يک ( حاکی از اين بود که سه تن از متهمان به قتل 1389ت مطبوعات در اوايل ارديبهش
اعالم نشده رسما  نفر هنوز 12اما پايان محاکمه و حکم های تمام . به قصاص محکوم شده اند) زندانی
   .است

اين کوشش های جزيی برای رسيدگی به تعدی های فاحش انجام شده به اين نگرانی دامن می زند که اين 
  . است به تخلف خود ناتوان از اعتراف يک نظام بی عدالتی است کهی تالش برای حفظ آبروکارها

نبود شفافيت در باره تحقيقات با توجه به گزارش های مربوط به فشارهای وارده بر قربانيان برای پس 
ی از  شهادت يک1388بنياد عبدالرحمان برومند در بهمن . گرفتن شکايت هايشان نگران کننده تر است

  :او گفت. زندانيان پيشين کهريزک به نام سعيد را منتشر کرد

. خواهند از ما دلجويی کنند گفتند که می. وقتی آزاد شدم از سازمان قضايی نيروهای مسلح مرا خواستند«
  ». نفر شکايت کرديم١٠٠يا  ٩٠شايد ... گفتند شما شکايت کنيد از کسانی که شما را زدند

بردند تا  آمدند و ما را می می ن بار کسانی از اطالعات سپاه و پليس امنيتبه مدت يک ماه چندي«
شکايتمان را پس بگيريم، سازمان قضايی می گفت که به  بعد که می خواستيم. شکايتمان را پس بگيريم
 در. نمی دانستيم که از ما چه می خواهند. گيج شده بوديم. خود را پس نگيريم آنها گوش ندهيم و شکايت

داخل يک ماشين با من حرف  دو بار. آنها مرا به شيوه قپانی دستبند زدند. رد من پنج يا شش بار آمدندمو
  115»...شکاياتشان کردند همه را مجبور به پس گرفتن... زدند بعضی وقتها مرا می. زدند

ی که  داده اند، پزشکرامين پوراندرجانیعالوه بر اين، مسئوالن گزارش های متناقضی در باره مرگ 
 مسئوالن باالخره ـ پس از اين 116.خدمت وظيفه اش را در کهريزک انجام می داد و شاهد تعدی ها بود

که ابتدا ادعا کردند او سکته قلبی کرده و سپس گفتند خودکشی کرده ـ در نهايت گفتند او در اثر خوردن 
اره چگونگی مسموميت اين اما هيچ خبر رسمی در ب. غذای مسموم که به اتاقش آورده اند درگذشته است

  .غذا يا شخص مسئول آن داده نشده است

  :آخرين پاسخی که به شکايت او داده اند پاسخ پزشکی قانونی بودهپدر او در اسفند به روز آنالين گفت که 
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 .گيری خواهيم کرد ما شکايت کرده ايم و خواهان شناسايی و محاکمه قاتل هستيم و شکايت خود را پی«

پزشکی قانونی خيلی مبهم  انونی گفته است که رامين بر اثر مسموميت جان باخته اما اين نظرپزشکی ق.. 
دهند چگونه مسموم شده و چه کسی يا کسانی او را  توضيح. است و ما نميتوانيم اين نظريه را بپذيريم 

  117».مسموم کرده اند

عاهای تعدی های بيشتر ادامه يافته بی ميلی آشکار مقامات به تحقيق در باره تخطی ها در ارتباط با اد
 نفر از کسانی که پس از انتخابات در تهران 17، اعالم شد که پرونده 1388برای مثال، در دی . است

کشته شده اند، در پی شکايت خانواده هايشان به دادستان تهران، به دادگاه عمومی »  به طرق مختلف«
بود که اشخاص مسئول شناسايی نشده اند و پرونده ها اما گزارش حاکی . استان تهران ارجاع شده است

  118.به دادگاه ارسال شده اند» برای پرداخت خسارت«

  : هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان، در اسفند نگرانی خود از نبود مسئوليت پذيری را ابراز کرد

رسيدگی شود تاکنون می  بود ماه گذشته و اگر قرار 9 -8  انتظار نمی رود که به نتيجه ای برسيم چون«
ميزنند؛همين تناقض گويی   مقامات تاکنون درباره ندا خيلی حرفها زده اند و هر روز يک مدل حرف.شد

بايد او را معرفی و . من خواهان معرفی قاتل فرزندم هستم.. .های مقامات نشان ميدهد که قضيه چيست
  119».کنند در دادگاه محاکمه

، 1388در دی .  آشکار مسئوالن برای پيگيری تخطی ها را نشان می دهديک مورد ديگر نيز بی ميلی
 مشخصا به دوره 120است،اسناد آن را گرد آورده مرگ رامين قهرمانی، که عفو بين الملل پيشتر 

اما در بهمن ماه، پرويز سروری، نماينده مجلس، گفت که دليل . بازداشت او در کهريزک ربط پيدا کرد
و گزارش های بيشتر پزشکی الزم است که کميسيون حقيقت يابی مجلس بررسی مرگ او معلوم نيست 

ماه پس از 10 در زمان نگارش،يعنی 121.و يافته هايش را در اختيار قوه قضاييه قرار خواهد دادکرده 
  .مرگ رامين قهرمانی، اطالعی از هيچ نتيجه ای در دست نيست

قيق درست در باره نقض حقوق بشر به دست مسئوالن اين موارد نشان می دهند که اراده سياسی برای تح
يت صونعفو بين الملل از مقامات می خواهد که برای پايان دادن به م. و ديگر ماموران دولتی وجود ندارد

از جمله چنين اقداماتی . از مجازات در مورد نقض حقوق بشر اقدامات فوری و مشخص در پيش بگيرند
اين تحقيقات بايد با اين هدف باشد . قل و بی طرفانه در باره تعدی ها باشدبايد انجام تحقيقات کامل، مست

 بين المللی حقوق بشری و بدون توسل به موازينکه مسئوالن اين تعدی ها در طی محاکمه هايی برپايه 
 به عنوان يک اقدام بالفاصله، مقامات ايرانی بايد فورا ديدار. مجازات اعدام به دست عدالت سپرده شوند

گزارشگر ويژه شکنجه و رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز ديگر و 
  .گزارشگر اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه را از ايران تسهيل کنند
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   ـ زندگی در تبعيد8
 عقيدتی گرچه توجه اصلی اين گزارش به مصيبت زندانيان و بازداشت شدگان سياسی شامل زندانيان

  .است، نبايد فراموش کرد که اين برای بسياری از کسانی که در ايران دستگير شده اند پايان ماجرا نيست

بعضی از کسانی که آزاد شده اند در ترس از دستگيری دوباره و شکنجه و بدرفتاری های ديگر همراه با 
ر وهله اول پنهان شده و سپس از عده ای ديگر برای پرهيز از دستگيری د. آن، کشور را ترک کرده اند

  .برای تمام اين عده آينده به معنای زندگی در تبعيد به نظر می رسد. ايران فرار کرده اند

 به 1388بنا به آمار رسمی، درخواست های پناهندگی ايرانيان در هفته ها و ماه های پس از خرداد 
ند، اما ه ادانا آمريکای شمالی رسبه کشورهای اروپايی يها خود را  بعضی 122.شدت افزايش يافت

  . بسياری ابتدا در ترکيه و شمال عراق، کشورهای مرزی ايران، درخواست پناهندگی می کنند

کسانی که موفق به اين کار می شوند قانونی و گاهی با پرداخت رشوه به مسئوالن کشور را ترک می 
دستگيری در پی ناآرامی های انتخاباتی يک زن برای عفو بين الملل شرح داد که چطور از ترس . کنند

  : ايران را ترک کرده است1388در خرداد 

تقريبا [ ميليون تومان 20آنها . يکی از دوستان با کسی در فرودگاه ارتباطی برای من فراهم کرد«
 من به فرودگاه.  ميليون تومان برسانيم15ما چانه زديم و توانستيم مبلغ را به . خواستند]  دالر20000

افسر از من سوال های زيادی پرسيد و خيلی . در کنترل گذرنامه مرا نگه داشتند. خروج سخت بود. رفتم
  ».مشکوک شده بود اما باالخره گذرنامه ام را مهر کرد و من سوار هواپيما شدم و به ترکيه پرواز کردم

هران تا تبريز با  تهران به عفو بين الملل گفت که از ترس دستگيری از تهليک پناهجوی ديگر ا
با وجود ممنوعيت خروج از سوار قطار به مقصد شهر مرزی وان شد و او سپس . دوچرخه رفته است

بعد با دوچرخه از وان تا آنکارا رفت و . يابد  عبور از مرزايران به يکی از ماموران رشوه داد تا اجازه
  .در آنجا درخواست پناهندگی کرد

ستگيری در مرز يا به علت ممنوعيت از خروج از کشور، که برخالف عده ای ديگر به خاطر ترس از د
 از طريق کوه ها و گاهی به کمک ُکردهای قاچاقچی انسان به سختی و در 123حقوق بين الملل است،

  . راهی طوالنی از مرز عبور می کنند

شد که  پس از اين پنهان 1388، يکی از اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر، در دی سپهر عاطفی
يکی از دوستان خانوادگی به او گفت که نامش در فهرست اشخاص تحت تعقيب وزارت اطالعات به 

او خودش را از لوازم .  قرار دارد124»کمونيست ها«خاطر ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران و 
ال مثل سيم کارت و کامپيوترش خالص کرد و خود را به خوی، شهری در نهايت شم» شک برانگيز«

، يکی ديگر از اعضای کميته حسام ميثاقیدر آنجا ُکردهای قاچاقچی انسان به او و . غرب ايران رساند
  .گزارشگران حقوق بشر، کمک کردند تا با اسب از کوه های پربرف به ترکيه برود

نها بسياری از آنها می گويند به آ.  حتا پس از ورود در کشوری ديگر احساس امنيت نمی کنندپناهجويان
برای .  که تهديدشان کرده انددتلفن های هشداردهنده شده يا با ايرانيان ناشناسی در خيابان روبرو شده ان

 در بيرون دبيرخانه عفو بين الملل عليه نقض حقوق بشر در ايران 1388مثال، ايرانيانی که در سال 
تظاهرات حضور پيدا کرده و به آنها تظاهرات می کردند، به عفو بين الملل گفتند که ايرانيان ناشناسی در 

بعضی ها هم تهديدهای غيرمستقيمی از طريق خويشاوندان دريافت . اخطار کرده اند که تحت نظر هستند
فعاالن عفو بين الملل که در تظاهراتی در بيرون سفارت ايران در لندن شرکت داشتند می ديدند . کرده اند

 می گيرند که به مقامات ايران امکان می دهد تظاهرکنندگان که از پنجره های سفارت از تظاهرات فيلم
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  . را شناسايی کنند

، روزنامه نگار نيوزويک، که پس از انتخابات چهار ماه بازداشت شد و پس از آزادی مازيار بهاری
يکی از خويشاوندانش در ايران تلفن به  فروردين به عفو بين الملل گفت که 29کشور را ترک کرد، در 

به ... من از دادگاه زنگ می زنم«: شخصی از سوی ديگر خط به او گفته بود. استشده دآميزی تهدي
. وضعيت حاال خطرناکتر می شود... مازيار بگو فکر نکند که چون در ايران نيست به او دسترسی نداريم

 طريق واسطه  به گفته مازيار بهاری، پيشتر چندبار از».هر اتفاقی ممکن است بدون اطالع قبلی رخ دهد
هايی با او تماس گرفته و اخطار کرده بودند که حرفی نزند، اما اولين بار بود که با يکی از خويشاوندانش 

  .تماس می گرفتند

 دارنده جايزه نوبل صلح، بارها در طی چندين سال تهديد به مرگ شده است و می گويد شيرين عبادی،
 زمان انتخابات در خارج بود، پس از آن احساس امنيت برای او که در. تعداد اين تهديدها بيشتر شده است

 مدال جايزه نوبل او و يک حساب بانکی او را توقيف 1388مقامات در آبان . بازگشت نداشته است
مدال را بعدا بازگرداندند، اما تمام دارايی های او را ضبط کرده اند به اين بهانه که ماليات جايزه . کردند

. نکرده است، در حالی که طبق قانون ايران اين گونه جوايز از ماليات معاف هستندنوبل را پرداخت 
مسئوالن وزارت اطالعات شوهر و برادرش را بارها احضار کرده و به آنها دستور داده اند او را ساکت 

به به شوهرش گفته اند شيرين عبادی را در هرجای جهان می توانند پيدا کنند که در عمل تهديد . کنند
 خواهر او را سه هفته بازداشت کردند تا شيرين عبادی زير فشار دست از انتقاد صريح 125.مرگ است

  .خود از مقامات دست بردارد

ابوالفضل فاتح، رئيس پيشين کميته اطالع رسانی . ديگران تهديدهای مستقيم تری دريافت کرده اند
وزارت اطالعات هستند تهديد به مرگ ميرحسين موسوی، گويا از سوی افرادی که مدعی همکاری با 

او در حال حاضر در انگلستان دانشجو است و زمانی که در خانه نبوده چند نفر به خانه اش . شده است
اگر دست از پا خطا کنی، و بخواهی به نفع ميرحسين فعاليت «: رفته و به همسرش گفته اند به او بگويد

ترا ] عنوان مقامات برای سازمان مجاهدين خلق ايران[افقين اعالم می کنيم که من کنی، حذفت می کنيم و
  126».کشته اند

 ايران، بی نيازی از ويزا برای سفر ايرانيان به ترکيه، اکسانی که در ترکيه هستند به خاطر هم جواری ب
ه ايرانيانی که در ترکي. و ترتيبات امنيتی بين دولت های ترکيه و ايران، بيشتر احساس ناامنی می کنند

درخواست پناهندگی می کنند، به عفو بين الملل گفته اند که ايرانيان ناشناسی به تلفن های همراهشان که 
در ترکيه خريده اند تلفن کرده و در باره رفتارشان اخطار کرده اند و تهديد به انتقام جويی از افراد 

، دو روز پس از مصاحبه با م صبریمريقربانی تجاوز، . خانواده شان که هنوز در ايران هستند، کرده اند
 او بر اين باور است که ماموران ايرانی به او حمله 127.بی بی سی در کايسری مورد حمله قرار گرفت

ابراهيم پناهجويان ديگر، مثل . کرده اند، گرچه پليس ترکيه گويا انگيزه سياسی در اين حمله نيافت
او به عفو بين الملل گفت که . هديدآميزی داشته اند، که او نيز قربانی تجاوز است، تماس های تمهتری

فکر نکن نمی «:  در ورودی هتل محل اقامتش در آنکارا به او نزديک شده و به فارسی گفتهیمرد ناشناس
  ».دانيم کجا هستی

ده در مرکز ترکيه با غر و نيهوِش در شهرهای ِن1388يکی از پژوهشگران عفو بين الملل که در اسفند 
با عبور ماشين های دارای شماره . ن قدم می زد شاهد ترسی بود که اين شرايط ايجاد می کندپناهجويا
 سعی می کردند از خيابان دور شوند، با وجود اين که هيچ مدرکی ینگرانبا ، پناهجويان فورا ايران

   .  تعلق داشته باشد به کس ديگریوجود نداشت که ماشين به جز جهانگردان

 مرگ به ويژه در پرتو تاريخچه مشارکت آشکار دولتی در اعدام های فراقضايی تهديد به صدمه يا
 به خصوص نگران کننده است، گرچه تعداد 1990 و 1980مخالفان در ايران و در خارج در دهه های 

 در اواخر 1990نويسندگان و ديگران در دهه » قتل های زنجيره ای«اين نوع اعدام ها پس از اين که 
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  128.فشا شد، کاهش يافته است ا1990دهه 

اين تهديدها به خصوص با توجه به تداوم حمله ها عليه رهبران برجسته سياسی در ايران نگران کننده 
 در قزوين به وسيله کسانی که گفته می شد از 1388برای مثال، اتومبيل مهدی کروبی در دی . است

ز وزرای پيشين دولت، احمد معتمدی، در يکی ا. نيروی شبه نظامی بسيج هستند مورد حمله قرار گرفت
معاون پيشين .  در محل کارش در دانشگاه اميرکبير مورد اصابت چاقو قرار گرفت1388 ارديبهشت 13

رئيس جمهور محمد ابطحی، که در حال حاضر با وثيقه در انتظار تجديد نظر در حکم شش سال زندان 
موران لباس شخصی با کابل و چاقو مورد حمله قرار  ارديبهشت گويا به وسيله ما30آزاد است، در روز 

  .گرفت

مقامات ايرانی بايد تمام اين حمله ها و تهديدها را مورد تحقيق قرار دهند و هرکس را که مسئول شناخته 
تمام دستورهايی که مسئوالن خطاب به مسئوالن ديگر يا ماموران دولتی . شد به دست عدالت بسپرند
  129. بايد لغو شودکرده اندن مخالفان سياسی احتمالی صادر برای صدمه زدن يا کشت

پناهجويانی که علنا در باره تجربه شان در ايران حرف زده اند توجه دستگاه های امنيتی ترکيه را نيز 
حداقل دو تن از روزنامه نگاران و يک فعال حقوق بشر که در ترکيه درخواست پناهندگی . جلب کرده اند

 به عفو بين الملل گفتند که يک مسئول ترک که به زبان فارسی سخن می گفته چندين کرده اند در اسفند
پيچيده تر «بار و معموال آنها را به کافه ای احضار کرده تا آنها را از مصاحبه با رسانه ها که باعث 

  130.درخواست پناهندگی شان می شود، برحذر کند» شدن

د رويدادهای سال گذشته عده ای از ايرانيانی که ايران را پيامدر عفو بين الملل بر اين باور است که 
برای کار يا تحصيل يا داليل ديگر غيرسياسی ترک کرده و سپس علنا از وقايع در ايران ابراز نارضايتی 

بعد از  بعضی ممکن است. کرده اند، ممکن است در صورت بازگشت به ايران در خطر بيشتری باشند
و واجد شرايط پناهندگی يا حمايت اضافی در صورت درخواست پناهندگی  محسوب شوند پناهندهاين 
  .باشند

عفو بين الملل از تمام دولت هايی که به درخواست های پناهندگی رسيدگی می کنند، می خواهد که امکان 
 ، حتارا تضمين کننددسترسی به فرايند منصفانه و موثر پناهندگی برای تمام ايرانيان مايل به درخواست 

قضايی  موازينهرگونه بازگردانی اجباری بايد مطابق با .  شوداگر اين کار پس از انقضای ويزا انجام
 تصميم اخراج، دسترسی به خدمات عليهتضمين های قانونی از جمله امکان اعتراض فردی شامل باشد و 
  .د باشحکم منفیو وکالت، امکان تجديد نظر، ترجيحا تجديد نظر قضايی در ترجمه خوب 
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   ـ نتيجه گيری و توصيه ها9
، عفو بين الملل توصيه های مشروح فراوانی به 1385پس از انتخاب رئيس جمهور احمدی نژاد در سال 

دولت های متوالی ايران ارائه کرده است، اما تعدی های فاحش ادامه دارد و دايره سرکوب مرتب 
  .بزرگتر می شود

 می زنند، هنوز به دستگيری خودسرانه مردم در ايران، اغلب ماموران دولتی که از معرفی خود سر باز
بسياری از اين بازداشت شدگان هفته ها يا ماه ها ـ اغلب در سلول . بدون حکم دستگيری، ادامه می دهند

انفرادی ـ در بازداشتگاه هايی خارج از کنترل قوه قضايی در بازداشت بدون ارتباط با ديگران و بدون 
قتل های . اده يا وکيل، در شرايطی که برابر با ناپديد شدن اجباری است، می ماننددسترسی به خانو

غيرقانونی، و گزارش های مکرر شکنجه و بدرفتاری های ديگر به دست ماموران دولتی که تقريبا از 
صدها زندانی سياسی، که پس از . مصونيت کامل برخوردارند، هنوز مورد تحقيق قرار نگرفته است

؛ بسياری از آنها زندانی در زندان به سر می برندهای ناعادالنه محاکمه شده اند، در سراسر ايران دادگاه 
 محدوديت بر حقوق بيان، گردهمايی و تشکل باهزاران نفر ديگر در ايران . هستند) وجدان(عقيدتی 

  .تصريح شده در اعالميه جهانی حقوق بشر روبرو هستند

آنها  الملل اميدوار است مقامات ايرانی را با تعدی های گسترده ای که با انتشار اين گزارش، عفو بين
توصيه های مشخص . ن گزارش توصيه تازه ای برای مقامات ايرانی ندارديا. انکار می کنند، مواجه کند

 به انکار شرم نظرمربوط به حق آزادی بيان، گردهمايی و تشکل و تضمين محافظت از بازداشت شدگان 
عفو بين الملل تنها می تواند . نسبت به تعدی های واقع شده در ايران، بی معناستت ايرانی آوِر مقاما

محاکمه عادالنه و بی درنگ خواهان پايان يافتن فوری تعدی ها، به ويژه آزادی زندانيان عقيدتی، 
م های  تمام حکلغوزندانيان سياسی بر اساس اتهام های مشخص کيفری و بدون توسل به حکم اعدام، و 

  . اعدام شود

اين سازمان در عين حال از جامعه بين المللی می خواهد اجازه ندهند مالحظات سياسی، از جمله نگرانی 
 به کوتاهی مقامات ايران از مربوط به برنامه غنی سازی هسته ای ايران، مانع واکنش هماهنگ و قاطع

 بين المللی شامل رسيدگی کارشناسان رسيدگی به نگرانی های حقوق بشری و ممانعت آنها از رسيدگی
  .حقوق بشری سازمان ملل شود

به طور مشخص، عفو بين الملل توجه مقامات ايرانی و جامعه بين المللی را به توصيه هايی جلب می کند 
  :که در گزارش ها و بيانيه های زير ارائه کرده است

  1388 آذر MDE 13/132/2009( ،19: نمايه(اعتراض به انتخابات ـ تشديد سرکوب : ايران

 ارديبهشت MDE 13/046/2009( ،25: نمايه(رياست جمهوری را تضمين کنيد آزاد انتخابات : ايران
1388 

 MDE: نمايه(گيرد  امين سالگرد انقالب اسالمی حقوق بشر در آانون توجه قرار می 30در : ايران
  1387 بهمن 16، )13/010/2009

  1387 بهمن MDE 13/012/2009( ،12: نمايه( ا فرارسيدن انتخاباتتشديد سرکوب مخالفان ب: ايران

   1387 مرداد MDE 13/088/2008( ،8: نمايه (ردهای حقوق بشری عليه اقليت ُآ تعدی: ايران

 نمايه(آنند  مدافعان حقوق زنان با سرآوب مبارزه می: ايران :MDE 13/018/2008( ،9 
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  1386اسفند 

  نمايه(خاتمه دهيد  به اعدام با سنگسار -ايران :MDE 13/001/2008( ،25 1386 دی 

 نمايه(تعديات حقوق بشری عليه اقليت بلوچ : ايران :MDE 13/104/2007( ،26 شهريور 
1386  

 نمايه( آننده آودآان   آخرين اعدام : ايران :MDE 13/059/2007( ،6 1386 تير 

 نمايه(عرب های اهوازی : دفاع از حقوق اقليت ها: ايران :MDE 13/056/2006( ،26 
 1385ارديبهشت 

 نمايه(دولت جديد در رسيدگی به وضعيت حاد حقوق بشر کوتاهی کرده است : ايران :MDE 
 1384 بهمن 17، )13/010/2006
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.  شهريور، روز قدس، روز حمايت از فلسطينی ها، انجام شد27برای مثال، تظاهراتی در روز  2

 آذر، روز ملی 16ا، در روز ، سالگشت تصرف سفارت آمريک1388 آبان 13تظاهراتی نيز در روز 
 آذر در قم در تشييع جنازه روحانی ارشد منتقد مقامات، و در روز عاشورا در اين سال 30دانشجو، روز 
  . دی، انجام شد6برابر با روز 

 نفر را در تظاهرات، شامل عاشورا، تاييد کرده اند، آما منابع مخالف ادعا می 40 مقامات مرگ حداقل  3
در نبود تحقيق مستقل و تالش های مربوط به پنهان کردن حقيقت، .  نفر کشته شده اند80کنند بيش از 

   .رقم واقعی احتماال هرگز معلوم نخواهد شد
 موسسه از جمله سازمان های حقوق بشری و رسانه ای 60، تماس با بيش از 1388 دی 15روز   4

  : نگاه کنيد به. طر پيگرد قرار دادممنوع شد و تمام کسانی را که با آنها تماس می گيرند در خ
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/iranians-further-isolated-contacts-ban-20100106 

فرمانده نيروی انتظامی ايران به مخالفان در باره استفاده از ارتباط اس ام اس و ئی ميل «: بهنگاه کنيد   5
   ،1388 دی 25راديو آزادی، /ای آزاد، راديو اروپ»هشدار می دهد

http://www.rferl.org/content/Iran_Police_Chief_Warns_Opposition_Against_SMS_Email_Communicatio

n/1930884.html  
به خشونت دست نزده يا خشونت و نفرت را تبليغ نکرده شخصی است که ) وجدان(يک زندانی عقيدتی   6

، مذهبی يا باورهای وجدانی ديگر، منشا قومی، جنسيت، رنگ، زبان، منشأ و به خاطر باورهای سياسی
ملی يا اجتماعی، جايگاه اقتصادی، تولد، تمايل جنسی يا شرايطی ديگر زندانی شده يا در محدوديت 

عفو بين الملل خواهان آزادی فوری و بدون . قرار گرفته است) مثل حبس خانگی(جسمانی از نوع ديگر 
زندانيان سياسی ممکن است به داليل مشابهی در زندان باشند، اما به خشونت دست . نهاستقيد و شرط آ

عفو بين الملل گمان می کند اين گونه زندانيان بايد براساس . زده يا خشونت يا تنفر را تبليغ کرده باشند
  .موازين بين المللی محاکمه عادالنه محاکمه شوند

  ان های انگليسی، عربی، فارسی، فرانسوی و اسپانيايی در به زب؛ MDE 13/0123/2009 نمايه  7
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/123/2009/en 

به راه » گمنام«، گروهی از وبالگ نگاران پيکاری برای توجه به وضعيت زندانيان 1388در اسفند   8
وق بشر در ايران کوشيده اند اخبار از آن پس، وبگاه های اطالع رسانی در باره نقض حق. انداختند

  .را منظم منتشر کنند» گمنامان«
، 1389ارديبهشت  1، آفتاب يزد، »واکنش به توقيف پروانه مشارکت و سازمان مجاهدين«نگاه کنيد به   9

  16ص 
، 1389ارديبهشت  6، اشپيگل، »رهبر مخالف ايرانی با وجود سرکوب دولت مقاومت می کند « 10

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,691198-2,00.html  
، قوه قضاييه فعاليت جبهه مشارکت ايران اسالمی را ممنوع و دفاتر آن را 1388اسفند  24در روز   11

پروانه جبهه مشارکت ايران اسالمی و سازمان  10فروردين، کميسيون ماده  30در روز . تعطيل کرد
براساس . قانون احزاب سياسی را نقض کرده اند 16لغو و ادعا کرد آنها ماده مجاهدين انقالب اسالمی را 

تالش «، »نقض وحدت ملی«، » افترا و شايعه پراآنی،ايراد تهمت«اين ماده، سازمان های سياسی از 
  .منع شده اند» نقض موازين اسالمی جمهوری اسالمی«و » برای ايجاد و تشديد اختالف ميان صفوف ملت

احکام مخوف طويل المدت برای فعاالن برجسته کنيد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، نگاه   12
 ، 1389ارديبهشت  30، دانشجوئی

HTTP://WWW.IRANHUMANRIGHTS.ORG/2010/05/HEDAYAT-ASADI-SENTENCED/  
 :نگاه کنيد به  13

http://www.facebook.com/event.php?eid=198929939029#/photo_search.php?oid=198929939029&view
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=all  
دی  11از ( شرح نقض آزادی مطبوعات در زمان واقعینگاه کنيد به گزارشگران بدون مرز،   14

1388(، http://en.rsf.org/iran-press-freedom-violations-recounted-29-03-2010,36143 ؛ اصل پيام را می
-Free-journalists.com, 30 April 2010, http://www.free: توان در پيوند زير خواند

journalists.com/2010/04/blog-post_3696.html  
 16،  ايران بزرگترين زندانبان روزنامه نگاراننگاه کنيد به کميته حمايت از روزنامه نگاران،  15

و  http://cpj.org/2010/05/iran-remains-worlds-worst-jailer-of-journalists.php، 1389ارديبهشت 
خرداد  12، )1388دی  11از ( شرح نقض آزادی مطبوعات در زمان واقعیگزارشگران بدون مرز، 

1389 ،http://en.rsf.org/iran-press-freedom-violations-recounted-29-03-2010,36143  
 ،1389ارديبهشت  21، روزنامه نگاران زندانی در خطر بزرگنگاه کنيد به گزارشگران بدون مرز،   16

http://en.rsf.org/iran-imprisoned-journalists-in-great-11-05-2010,37443.html  
بازداشتگاه کهريزک در دامنه جنوبی تهران، که زير نظر نيروی انتظامی اداره می شد، با شکنجه و   17

ازداشت حداقل چهار نفر پس از ب. مترادف بود 1388بدرفتاری های ديگر با بازداشت شدگان در تابستان 
  .در آنجا درگذشتند و اين بازداشتگاه به دستور مقام رهبری تعطيل شد

  .درگذشت 1388آذر  29آيت اهللا عظما منتظری در روز   18
 18تهران تايمز، » ايران به بعضی از فيلم ها اجازه نمايش در خارج نخواهد داد،: مقام مسئول « 19

  http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=216757، 1389فروردين 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به سينماگران ايرانی در باره همکاری با توليدات خارجی اخطار  « 20

  http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=219583، 1389ارديبهشت  26تهران تايمز، » کرد،
-http://www.kaleme.com/1389/02/01/klm: ه برای متن نامه محمد نوری زاد از زندان، نگاه کنيد ب 21

  http://www.sidewalklyrics.com/?p=6302: ترجمه انگليسی آن را می توان در پيوند زير ديد. 17120
» آخرين خبرها در باره وضعيت فعاالن حقوق بشر که قربانی دستگاه امنيتی ايران شده اند، « 22

-http://www.enفروردين،  6خبرگزاری فعاالن حقوق بشر، 

hrana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:the-latest-news-on-the-condition-of-

human-rights-activists-victimized-by-the-iranian-security-apparatus-&catid=2:statements&Itemid=4  
ر حال حاضر به خاطر فعاليت های  محمد صديق کبودوند، رئيس سازمان حقوق بشر کردستان، د 23

  .سال زندان را می گذراند 10مسالمت آميز حقوق بشری حکم 
، 1389دی  21ايران بايد آزاد شوند، " مادران عزادار" عفو بين الملل،  24

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/irans-mourning-mothers-must-be-released-

20100111  
" اقدام عليه امنيت ملی"محبوبه عباسقليزاده به خاطر:  که تحت قانون اسالم زندگی می کنند، ايران زنانی 25
  http://www.wluml.org/node/6306ضربه شالق محکوم شد،  30سال زندان و  5/2به 
، 1389دی  30، خبرگزاری فعاالن حقوق بشر، »وضعيت وکيل زندانی نامعلوم است « 26

http://persian2english.com/?p=4783  
  ، 1388آذر  22، دادگاه رسيدگی به پرونده محمد علی دادخواه برگزار شد کانون مدافعان حقوق بشر،  27

http://www.humanrights-ir.org/php/view.php?objnr=335 
به دست » قتل های زنجيره ای« ناصر زرافشان که وکيل خانواده های دو تن از کسانی بود که در  28

به دوسال » انتشار اطالعات محرمانه«ان کشته شدند، در محاکمه مخفی در دادگاه نظامی به خاطر مامور
زندان، به خاطر داشتن اسلحه گرم به سه سال زندان و به خاطر نگهداری غيرقانونی مشروب الکلی به 

بر اين باور عفو بين الملل . او همواره اين اتهام ها را تکذيب کرده است. ضربه شالق محکوم شد 50
است که اسلحه ها و مشروب الکلی برای بی اعتبار کردن او در دفتر کارش قرار داده شده بود و پيگرد او 

با انگيزه سياسی و به قصد بازداشتن ديگر مدافعان حقوق بشر از پيگيری موارد مصونيت از مجازات 
  . انجام شد

  ، 1388اسفند  3120وز آنالين، ر» آزادی های تازه، دستگيری های تازه در ايران، « 29
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http://www.roozonline.com/english/news/newsitem/article/2010/march/11//new-releases-new-arrests-in-

iran.html 
 فعال فتنهموسسه، بنياد، صندوق و نهاد بيگانه آه در هشتاد : مصلحی درهمايش استانداران گفت«  30

  .1388دی  2ست روز، سيا»  ،اند شناسايي شده هستند
تندر يک .  انجمن پادشاهی ايران گروهی هوادار سلطنت در ايران است که مرکز آن در لندن قرار دارد 31

مقصر  1387گروه وابسته به آن در آمريکاست که ايران آن را در بمب گذاری در مسجدی در شيراز در 
  .ه اندچندين نفر در ارتباط با بمب گذاری مسجد اعدام شد. می داند

 مادران صلح عليه مداخله احتمالی نظامی در ايران به خاطر برنامه هسته ای فعاليت می کنند، خواهان  32
برای بی ثباتی منطقه هستند و عليه دستگيری، بازداشت و آزار ايرانيان عادی » راه حل های عملی«

  .مبارزه می کنند
  .1371، ارديبهشت )MDE 13/05/90: نمايه ( عقيدتیزنان زندانی: ايران نگاه کنيد به عفو بين الملل،  33
عراق، تا کمی پيش از دهمين سالگشت انقالب /، درست پس از پايان جنگ ايران1367 از مرداد  34

، مقامات ايرانی موج گسترده ای از اعدام های فوری زندانيان سياسی را به راه 1367اسالمی در بهمن 
گمان می . بود 1357ا پس از سال های اول و دوم انقالب ايران در انداختند که وسيع ترين موج اعدام ه

اين واقعه يکی از بدترين موارد . زندانی شامل زنان کشته شدند 5000تا  4500رود در مجموع بين 
  .نقض حقوق بشر از زمان تاسيس جمهوری اسالمی بوده است

مرداد  1، يری و کشتن ها ادامه می يابددستگدولت، با افزايش فشار   عفو بين الملل، نگاه کنيد به  35
1388 ،   

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/arrests-deaths-continue-iran-authorities-tighten-

grip-20090722  
، جامعه بهايی منظما تحت آزار و اذيت قرار 1357 پس از تاسيس جمهوری اسالمی ايران در سال  36

نون اساسی ايران آئين بهايی را به رسميت نمی شناسد و پيروان اين آئين در قوانين و قا. داشته است
  .مقررات تحت تبعيض قرار می گيرند که حق آنها به عمل کردن آزاد به مذهبشان را نقض می کند

 او در عين حال پدر همسر آيت.  يکی از ارشدترين روحانيون ايران است وحيد خراسانیاآيت اهللا عظم  37
  .اهللا صادق الريجانی، رئيس قوه قضاييه است

 ، تابناک،فقر در مردم غوغا می کند:  وحيد خراسانی اآيت اهللا عظم  38
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=89954  

 کامَپس دايرکت نيوز در باره مسيحيانی گزارش می دهد که در سراسر جهان به خاطر باورشان مورد  39
  .آزار قرار می گيرند

صوفی، صوفيگری را نه مذهب  اين سلسله.  دراويش گنابادی در ايران خود را مسلمان شيعه می دانند 40
می داند نه فرقه، بلکه آن را روشی از زندگی می داند که افراد ـ از هر مذهبی ـ از طريق آن خدا را می 

اين وبگاه متعلق به دراويش گنابادی در  .http://www.sufism.ir/sufischool.phpبرای مثال نگاه کنيد به . يابند
در ايران، رهبر سلسله دکتر نورعلی تابنده است . اروپاست که رئيس آن دکتر سيد مصطفی آزمايش است

وادار شد خانه اش در بيدخت، مرکز اصلی اين سلسله، را ترک و در تهران  1386که در ارديبهشت 
برای مثال، آيت اهللا . ر و به صوفيان حمله کرده اندچندين روحانی برجسته فتواهايی صاد. اقامت کند

» هر ارتباطی با آنها حرام«می کنند و » جوانان ايرانی را گمراه«گفت صوفی ها  1385لنکرانی در 
  . است

  ،1388دی  16، هومی الفايت، »مادر جوان محکوم به مرگ رنج خود را بيان می کند « 41
http://homylafayette.blogspot.com/2010/01/death-sentence-ahmad-karimis-mother.html 

اعدام های ساختگی، خودکشی زندانيان و خوابيدن : گفتگو با يکی از بازداشت شدگان دو ماه اخير « 42
  ،1388مرداد  25تارا نيازی، » روی آسفالت،

http://taraniazi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116:a-conversation-with-one-of-

the-detainees-of-the-past-2-months-mock-executions-prisoners-suicides-and-sleeping-on-the-

asphalt&catid=48:interviews&Itemid=73 
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  15ـ5و  15ـ4 نگاه کنيد به ماده های  43
 دی 10 تا خرداد 22 از( شرح نقض آزادی مطبوعات در زمان واقعی گزارشگران بدون مرز،  44

-http://en.rsf.org/iran-press-freedom-violations-recounted-31-12، 1388دی  1210، )1388

2009,33433   
سال داشته اند، منع  18 حقوق بين الملل به صراحت اعدام افرادی را که در زمان جرم اتهامی کمتر از  45

  م کننده کودکان آخرين اعدا: ايراننگاه کنيد به عفو بين الملل، . می کند
  ،1389 ارديبهشت 12 مصاحبه با بخش فارسی دويچه وله،  46
 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5530042,00.html  

  32 ماده  47
  24 ماده  48
  32 ماده  49
  33 ماده  50
  132 ماده  51
دادگاه ارزش دارد، وثيقه معموال سند ملکی است که بسيار بيش از مبلغ تعيين شده به وسيله . 134 ماده  52

. وثيقه ثبت می شود و پول نقد به حساب وزارت دادگستری ويژه اين منظور سپرده می شود. يا پول نقد
اداره . دادگاه حکمی خطاب به اداره ثبت اسناد و امالک صادر می کند و مالک سند را به آنجا می برد

  .حکم دوباره دادگاه رفع می شودمعامله با آن سند را ممنوع می کند و اين ممنوعيت تنها با 
 9 (2001آگوست  31، )CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (وضعيت های اضطراری: 29 اظهارنظر کّلی  53

  )1380شهريور 
54  A/HRC/13/42, 19 February 2010, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-

HRC-13-42.pdf 
  ش آموختگان وبگاه سازمان دان 55
، شاهپور کاظمی و فرزندش در مکانی نامعلوم زندانی اند ادوار نيوز،  56

http://advarnews.biz/humanright/9657.aspx  
57 A/RES/43/173, 9 December 1988, http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm 

  22 ماده  58
   بازداشتگاه اوين 59
   آموزشگاه 60
  10 تا 1 اندرزگاه های  61
   (A/HRC/13/30/Add.1) 14/2009 و para10 (iii) ,(E/CN.4/2002/77/Add.1) 5/2001 نظريه های شماره  62
  2، بند 14 ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی، ماده  63
ی جهانی در ارتباط با بازداشت مخفی در چارچوب مقابله با تحقيق مشترک در باره رويه ها  64

تروريسم، به وسيله گزارشگر ويژه ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در حين مقابله با 
تروريسم، گزارشگر ويژه شکنجه و ديگر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز، 

بازداشت خودسرانه و گروه تحقيق در باره ناپديدشدن اجباری يا غيرارادی گروه تحقيق در باره 
)A/HRC/13/42( ،26  2010ژانويه) 1388بهمن  6(  

  ، 2010فوريه  8، لوس آنجلس تايمز، »وکيل معذب از اعدام مرد جوان: ايران « 65
http://articles.latimes.com/2010/feb/08/world/la-fg-iran-lawyer8-2010feb08  

در مواردي آه موضوع جنبه محرمانه دارد يا «آئين دادرسی کيفری می گويد که  128 تبصره ماده  66
امنيت آشور   حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه

  ».بودحضور وآيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد 
  1383، مصوب های مشروع و حفظ حقوق شهروندی  قانون احترام به آزادی3 ماده  67
  ، پيشين128 تبصره ماده  68
به همراه شوهرش در گورستان بهشت زهرا در مراسم يادبود ندا آقا  1388 کبری زاغه دوست در تير  69
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  .، دستگير شدغيرقانونی کشته شدند 1388سلطان و ديگر کسانی که در تظاهرات خرداد 
 1» زندانی گمنام کبری زاغه دوست نه ماه در بازداشت است،« کميته گزارشگران حقوق بشر،  70

  http://persian2english.com/?p=9711، 1389ارديبهشت 
حتی وکيل عمادباقی هم دسترسی به پرونده وی : فريده غيرت«،  در ايرانکمپين بين المللی حقوق بشر  71
 ، 1389شت ارديبه 1، »ندارد

HTTP://PERSIAN.IRANHUMANRIGHTS.ORG/1389/01/FARIDEH_GHEYRAT/ 
  http://www.parlemannews.ir/index.aspx?n=3245:  نگاه کنيد به 72

73 A/HRC/WG.6/7/IRN/1, 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_E.pdf 
  39 ماده  74
   و حفظ حقوق شهروندی های مشروع انون احترام به آزادیق 6ماده   75
هر يك از مستخدمين «:  قانون مجازات اسالمی که می گويد578 قانون اساسی و ماده 38 ماده  76

ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار آند او را اذيت وآزار بدني 
اخت ديه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه نمايد عالوه بر قصاص يا پرد

آسي دراين خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذآور محكوم خواهد شد واگر 
  ».مجازات قتل را خواهد داشت] شکنجه[متهم بواسطه اذيت و آزار فوت آند مباشر مجازات قاتل و آمر 

  ، )1388بهمن  28 (2010فوريه  17خبر،  4کانال » متن کامل،: بسيجماجرای عضو  « 77
http://www.channel4.com/news/articles/world/middle_east/basij+militia+memberaposs+story+full+transc

ript/3547452 
  ، 1389 نگاه کنيد به زجرنامه بهاره مقامی، قربانی تجاوز در زندان، فروردين  78

http://rowzane.com/fa/annonce-archiev/63-zanan/1785-1389-01-20-21-46-54.html  
شخص بازداشت شده يا زندانی در اسرع وقت پس از پذيرش در محل بازداشت يا : می گويد 24 اصل  79

زندان مورد معاينه مناسب پزشکی قرار خواهد گرفت و از آن پس مراقبت و معالجه پزشکی در زمان 
  .اين مراقبت و معالجه به رايگان خواهد بود. ه خواهد شدهای الزم ارائ

، 1388شهريور  29 شبکه خبر جمهوری اسالمی ايران،  80
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=689599  

  : می گويد) E/CN.4/2004/3/Add.2, para 57 81 (21 اصل  81
ندانی به منظور اجبار او به اعتراف،  ـ بهره برداری ناروا از وضعيت شخص بازداشت شده يا ز1«

  .پذيرش تقصير يا ادای شهادت عليه ديگران ممنوع است
 ـ هيچ فرد بازداشت شده ای در طی بازجويی در معرض خشونت، تهديد يا روش های بازجويی قرار 2

  ».نخواهد گرفت که به قدرت تصميم گيری يا قضاوتش لطمه بزند
، 1389خرداد  9راه سبز، » ،ه است ملت ايران، تحقير شد:کروبی « 82

http://www.rahesabz.net/story/15839/  
83 

E/CN.4/2004/3/Add.2, para 57 
  165 ماده  84
  188 ماده  85
  1388بهمن  12 وبگاه مردمساالری،  86
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، فشار وزارت اطالعات بر قوه قضائيه برای صدور احکام   87

  سنگين،
HTTP://PERSIAN.IRANHUMANRIGHTS.ORG/1389/01/2671/ 

  499و  498 ماده های  88
  513 ماده  89
  26 و 6 ماده های  90
  514 ماده  91
  609 ماده  92
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  610 ماده  93
  618 ماده  94
  607 ماده  95
  1388آذر  18، 1 سيمای جمهوری اسالمی ايران شبکه  96
  1389 فروردين 25 ،ژه زندان اوين را تعطيل کنيددادسرای وي کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، 97

http://persian.iranhumanrights.org/1389/01/close-evin-court/ 
  1389 فروردين 25 ،دادسرای ويژه زندان اوين را تعطيل کنيد کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، 98

http://persian.iranhumanrights.org/1389/01/close-evin-court/ 
  1389فروردين  25 ،دادسرای ويژه زندان اوين را تعطيل کنيد کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران،  99

http://persian.iranhumanrights.org/1389/01/close-evin-court/ 
اصرار وکيل فرزاد کمانگر، ، 1389ارديبهشت  22 کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران،  100

  /http://persian.iranhumanrights.org/1389/02/bahramian_farzad ، بربيگناهی موکلش
  ، 1389ارديبهشت  20، کلمه» ،واکنش ميرحسين موسوی به اعدام های اخير« نگاه کنيد به  101

http://www.kaleme.com/1389/02/20/klm-19032  
102 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902250640 و 
http://enduringamerica.com/2010/05/17/iran-document-the-prosecutor-on-the-executions-leaders-of-

sedition-15-may/ 
103 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902250640و    
http://enduringamerica.com/2010/05/17/iran-document-the-prosecutor-on-the-executions-leaders-of-

sedition-15-may/ 
  :  در مصاحبه ای با تلويزيون صدای آمريکا، نگاه کنيد به 104

http://persian2english.com/?p=10889 
  »زندانی سياسی محکوم به اعدام، علی صارمی، در باره تکرار کشتار هشدار می دهد،« نگاه کنيد به  105

http://persian2english.wordpress.com/2010/01/01/political-prisoner-ali-saremi-sentenced-to-death-

warns-about-a-repeat-of-massacre/ 
  ، 1389دی  29 نگاه کنيد به مصاحبه های مادر مجيد توکلی با صدای آمريکا،  106

HTTP://PERSIAN2ENGLISH.COM/?P=4626  
107 A/HRC/13/42, 19 February 2010 

  ، گر ايران کجايند؟زنان کار نگاه کنيد به انستيتو خاورميانه،  108
http://payvand.com/news/09/feb/1110.html  

109 http://www.rhairan.biz/archives/10947 
 در سال نو ايرانی، روز اول فروردين، ايرانيان سفره ای با هفت قلم مواد سنتی می چينند که نام همه با  110

  .شروع می شود، و اين سفره هفت سين نام دارد» س«حرف 
  ، 1389ارديبهشت  20، کلمه» ،واکنش ميرحسين موسوی به اعدام های اخير« کنيد به  نگاه 111
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