
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

      

 

 

 

 

 
 

 2021فوریه    3  –  1399  بهمن  15

 در ایران   های خودسرانهبازداشتقربانیان  رو سای کُردبرای آزادی فعالین  یالمللبین نیاز به اقدام فوری 

  خودسرانه،   های دستگیری   ی مستمر ازموج  جهانی به  جامعه  فوری  توجه  خواستار  ،مدنی امضا کننده این نامه  نهاد   سازمان حقوق بشری و  37ما،  

از اکه ده  هستیم  ایرانی  مقامات  توسط  قهری های ناپدیدسازی   و  شدگان با جهان بیرونقطع ارتباط بازداشت  در    را  کُردستمدیده    قلیتها نفر 

 .  اندهدف قرار داده   کرمانشاهو  ستان  کرد،  تهران  البرز،،  غربی   آذربایجان  هایاستان 

  های نگرانی آگاه، منابع از شده آوریجمع معتبر اطالعات طبق اما اند،نداده  ها ارائهعلت بازداشت  مورد در اطالعاتی هیچ ایرانی مقامات امروز، تا

از طریق   جمله  از،  تشکل  و  بیانعقیده،    آزادی  وق خود در زمینهحق  از  افراد  آمیزمسالمت   استفاده  هابازداشت  این علت    که  دارد  وجود  جدی

  بشر   حقوق  تحقق  برای  کُرد  مخالف  احزاب  سیاسی  هایآرمان   از  هاآنمفروض    حمایت  یا/و  ،آمیز  مسالمت  های مدنیفعالیت   در  هاآن  مشارکت

 .  باشدبوده    ،ایران  کُرد  اقلیت

سازمان گذشته،  در  ایرانی  مقامات  توسط  بشر  حقوق  نقض  شده  مستند  الگوهای  اساس  به  بر  نامه  این  کننده  امضا  که   شدتهای  نگرانند 

»اعترافاتی«    هستند،« اجباری  ات»اعتراف   آمیز برای دادنرفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر  سایرشدگان در معرض خطر شکنجه و  بازداشت 

 قرار گیرد. ناعادالنه برای جرائم واهی مرتبط با امنیت ملی    هایمحاکمه  ها درمورد استناد دادگاه   عدتر ممکن استه بک

  فعاالن   شامل  ایران،  کُرد  اقلیت  از (  زن  8  و  مرد  88)  نفر  96دست کم  ،  1399دی    17  روز  از   ،آگاه  منابع  از  شده  آوریجمع   اطالعات  براساس

  سابقه   بدون  افرادیو همچنین  سابق    سیاسی  زندانیان،  دانشجویان  نویسندگان،   کارگران، مدافعان محیط زیست،  حقوق  فعاالن  مدنی،  جامعه

به صورت  خی از موارد  ردر بها  و این دستگیری   اندشده   دستگیر  یا وزارت اطالعات  ایران  پاسداران  سپاه  اطالعات  واحد  توسط  ،شده فعالیتشناخته 

 . آمیز صورت گرفته استخشونت 

  11)  اشنویه  نفر(،  4)  نقده  نفر(،  10)  مهابادنفر(،    23)  بوکاننفر(،    1)  بانه:  جمله  از  است  شده  انجام  استان  5 در  شهر  19  کمدر دست  هابازداشت 

؛  تهران   استان  درنفر(    3)  تهران  ؛ البرز  استان  در  نفر(  2  )  کرج؛  غربی  آذربایجان   استان  در  نفر(  1)  ارومیه  و نفر(  3)  رباط  نفر(،  7)   پیرانشهر  ،نفر(

  جوانرود ؛  ستانکُرد  استان  در  نفر(  4)  سروآباد  و  نفر(  3)  سقز  ،نفر(  4)  سنندج  ،نفر(  9)  مریوان  ،(نفر  3)  کالترزان  ،(نفر  1)  دیواندره  نفر(،  1)  بانه

 . کرمانشاه  استان  در  نفر(  4)  پاوه  و  نفر(  2)  کرمانشاه  ،(نفر  1)

دادستانی    مقامات  ،واقع  در.  است  شده   انجام  شدگانبازداشت   به  مسئوالن  حکم قضایی توسط  ارائه  ها بدوندستگیری   این  بیشتر  آگاه،  منابع  گفته   به

  های خانواده   به  اند،شده  منتقلن شهر  آ  هایبازداشتگاه   به  شدگانبازداشت  بیشتر  و  است  غربی  آذربایجان  استان  مرکز  که،  ارومیه  و  مهاباددر  



برای    هاآن  دفاتر  که  اندگفته  شدگانبازداشت  افرادی که  قراری    از   هاو آن   ه کردن   صادر  اند،شده   بازداشت  توسط اطالعت سپاه پاسدارانجلب 

 اطالعی ندارند.   شدگانبازداشت   نگهداری   محل  و  سرنوشت

  بقیه   اما  ،(شرط  و  قید  بدون  مورد  چهاردر    و  وثیقه  قرار  با  مورد  سهدر  )  نده بودشد  آزاد  شدگانبازداشت   از  نفر  هفت  ،1399بهمن    14  تا روز

ی  ها بازداشت   موج  تداوم  مبنی بر  گسترده  های و نگرانی   برندبه سر می  بازداشت  در  یشانوکال  و  هاخانواده   به  دسترسی  بدون  دستگیرشدگان

 همچنان وجود دارد.   خودسرانه

 شدگان با جهان بیرون قطع ارتباط بازداشت و   ناپدیدسازی قهری

  قرار   قهری  شدگیناپدید  در وضعیت  نفر  40  کمدست   در بازداشت هستند،  که  نفری  89  میان  از  آگاه،  منابع  از  آمده  دست  به  اطالعات  براساس

 کنند.می   خودداری  شانهای خانواده   به  هاآن   نگهداری  محل  و  سرنوشت  مورد  در  اطالعات  هرگونه  اعالم  از  مقامات  و  اندشده   داده 

  سپاه  اطالعات واحد  بازداشتگاه در  نفر 13 ارومیه،  در اطالعات  وزارت بازداشتگاه در نفر 25: شوند می ها نگهداریدر این مکان  باقیمانده نفر 49

  در  نفر  دو  سنندج،  در  پاسداران  سپاه   اطالعات  واحد  بازداشتگاه  در  نفر  پنج  مریوان،  در  اطالعات  وزارت  بازداشتگاه  در  نفر  سه  ارومیه،  در  پاسداران

 مهاباد.   مرکزی  زندان  در  نفر  یک  و  کرمانشاه  در  اطالعات  وزارت  بازداشتگاه

بعد از دستگیری،  روز    ساعت یا چند  چند،  هااز آن  تعدادی  که  شد  مشخص  آن   از  پس  شدگانبازداشت این    نگهداری  محل  به  مربوط  اطالعات

    بازداشت   دالیلارائه  از    مقامات  حال،  این  با  .شان مطلع ساختندها را از محل نگهداری آن   و  شان یافتندهای خانواده  ی را باکوتاه  تلفنی  تماس  اجازه

  ممنوع  را  ،خانوادگی  مالقات  یا  تلفنی  تماس  جمله  از  عزیزانشان،  و  زندانیان  بین  بیشتر  ارتباط  و  هکرد   خودداری  شدگانازداشت ب  هایخانواده به  

  و   اندشده   محروم  خود  بازداشت  بودن   قانونی  کشیدن  چالش  به  و  وکیل و مشاوره حقوقی  به  دسترسی  حق  از  شدگانبازداشت .  انده کرداعالم  

 داشت.   خواهد  ادامه  تحقیقات  روند  پایان  تا  وضعیت این  که  اندگفته  هاخانواده   به  مقامات

  خطر   معرض  در   را  هاآن   است،  بشر  حقوق  المللیبین  قوانین  و  ایران  قوانین داخلی  با  مغایر  که ،  آزار  پر از  شرایطشدگان در این  نگهداری بازداشت 

  مراکز بازداشت   در  یافتهنظام   و  گسترده  طور  به  هابدرفتاری   سایر  و  شکنجه  که، به ویژه با توجه به این دهدمی  قرار   های بدرفتار  سایر  و  شکنجه  جدی

 شود. می   در ایران اعمال  اطالعاتی  و  امنیتی  نهادهای  کنترل  تحت

مورد توهین و  ،  عزیزانشان  یرباره د  اتاطالع  م تالش برای کسبهنگابه    را  شدگانبازداشت   هایخانواده   اطالعات  وزارت  و  ماموران سپاه پاسداران

 .ارتباط بر قرار کنند  ملل  سازمان  یبشر   حقوق  نهادهای  یا  هارسانه   باکه نباید  اند  داده  هشدار  هاآن  به  وتهدید قرار داده  

نتیجه ه و در  کردپیدا    خودسرانه  ماهیت در همه موارد،    ی صورت گرفته، عمالهاها و بازداشت دستگیری   اصول دادرسی منصفانه،نقض    با توجه به

 .هستندیرقانونی  غ

 آمیز حقوق بشرمسالمت  کاربست  مرتبط باهای خودسرانه بازداشت 

در    تیسابقه فعال  یشناخته شده دارا  یهاسرکوب، چهره   ری شدگان در موج اخاز بازداشت   یکه برخ  یآمده، در حالاطالعات به دست   براساس

 ت یفعال  رسدیهستند که به نظر م  یسال  20  یها مردان و زنان جوانان باالآن  تیهستند، اکثر  یفرهنگ  یهاتیو فعال  یطیمح  ستیز  یهاانجمن 

 . اندهکردیدنبال م   رانیا  کُرد  تیاقل  یاسیو س  یمدن   یو متمرکز بر توانمندساز   یررسمیغ  یهاحلقه   قیرا از طر  دخو  ینوپا

  م یو ترس  یمحل  یدر سازمانده  کُرداز مشارکت جوانان فعال    یر یبا هدف جلوگ  تیموج تازه سرکوب، ارعاب، آزار و اذ  نیکه ا  میهست  نینگران ا  ما

به   نشامفروض   افراد بر اساس تعلق خاطر   نیا  دهندیکه احتمال م  ییهابابت گزارش   نیشان به راه افتاده باشد. ما همچنجامعه   یبرا  چشم انداز 

 .  می باشند، نگران  مورد هدف قرار گرفته   کُردب مخالف  احزا  یاسی س  یهاآرمان 

 



 

در خصوص    ژهیبه و  تیممنوع  نی . ااندکردهممنوع    یموارد، به کل  تیمخالف را به شدت محدود و در اکثر  ی اسیاحزاب س  تیفعال  ،ایران   مقامات

هم دارند    یا مسلح جداگانه   ، شاخه کُرد احزاب مخالف    یصادق است. برخ  کنند،ی م  یندگیرا نما  ران یا  یکیاتن  یهات یاقل  ریها و ساکُردکه    یاحزاب

 .  دهندیمسلحانه انجام م  یهات یحکومت فعال  هی مستقر هستند و عل  رانیکه خارج از ا

به شکل خودسرانه    کُردشان با احزاب مخالف  مفروض   ای  یارتباط واقع  ای  یهمدل  یرا صرفا با ادعا   کُردشهروندان    ،یبه شکل دائم  ایران  مقامات

  تی به رسم  میشدگان در جرابازداشت   میرمستقی غ  ای  میدال بر مشارکت مستق  یو به ندرت مدارک و شواهد کاف  کنند،ی و بازداشت م  ریدستگ

 .  دهندیشناخته شده در سطح جهان ارائه م

  ج یو ترو  غیمقامات و حق تبل  تی مورد حما  یاسیس  ،یشامل حق انتقاد از نظام اجتماع  انی ب  یو آزاد  دهیعق  یکه حق آزاد  میکنیم  یادآوری  ما

  ی ورز خشونت   ا ی  یگذارضیمحرک تبع  ی پراکنمدنظر مبلغ نفرت   یهادهیکه ا  یاست، مادام  زیآمبه شکل مسالمت   یاسیآرمان س  ای  دهی هرگونه ا

حق در  نیاست. ا انیو ب دهیعق ی حق آزاد یباشند نقض جد که ممکن است به آن باور داشته یدیعقا لی و مجازات افراد به دل بینباشند. تعق

   است.   شده   نیآن است، تضم  یاز اعضا  زین  رانیکه ا  ،یاس ی و س  یحقوق مدن  یالمللن یب  ثاقیم

 ی اسفناک کارنامه

مواجه    نهادینه  ضیها با تبعنها و ترکم، بلوچ یجانیآذربا  یها، ترک یاهواز   یهاها، عرب کُرد، از جمله  رانی در ا  یاتنیک  یهات یها، اقلدهه  یبرا 

در    کافی  یگذاره یسرماعدم    .ه استکرد را محدود    یاسیس  مناصب، اشتغال، مسکن مناسب و  لیها به تحصآن برابر    یدسترساین امر  و  اند  بوده 

تنها    همچنان ی، زبان فارسی تنوع زبان برای حفظمکرر  هایدرخواست رغم یل. عه استکرد دیرا تشد راندگیهیحاشبه فقر و  نشین،ت یمناطق اقل

 است. و متوسطه    ییابتدا  هایزبان آموزش در دوره 

ا  ب ر،  ، از جمله مدافعان حقوق بشرانیا  کُرد  تینفر از اقل  500از    شیب 2020  میالدی ، در سالکُرد  یحقوق بشر  یهاگروه   هایبر اساس گزارش 

ها  نفر از آن   159متهم شدند. حداقل    اند،امنیتی، که در قانون به طور نادقیق، کلی و مبهم تعریف شده   مائ و به جر   ریدستگ  یاسیسهای  انگیزه 

 1. گرفتنداعدام    حکمچهار نفر    ومحکوم شدند  سال    17ماه تا    کیحبس از  های  دوره متعاقبا به  

زندانیانی  از  زیادیبخش  مرتبط با امنیت ملیمتهم به جرایم  کُرد یاس یس انی زندان ،ران یا امور سازمان ملل در  ژهیگر وگزارش بر اساس گزارش 

 2. نیست  رانیدر ا  هاآن  تیکُردها متناسب با جمع  انیاعدام در منرخ  و    اندشده و اعدام    محکوم به اعدام شده  دهند که در ایرانرا تشکیل می

 3. مسلحانه اعدام شدند  هایدرگیری در    و به اتهام دست داشتنناعادالنه    به شدت  هایه محاکم  یدر پ  ایرانی  کُردچهار  دست کم      2020در سال  

محاکمه قرار    ق و تعقیب ویتحقها مورد  های قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری های خودسرانه، ناپدیدسازی که عامالن و آمران بازداشت از اینما  

نقض حقوق بشر و    در ایران،  منجر شده که  و معتقدیم که این وضعیت   شوند، به شدت نگران هستیمبر کنار نمیز مناصب قدرت  او    گیرندنمی

   ارتکاب یابد.  ،و همراه با مصونیت مطلق از مجازات  ،یافتهترده و نظام گسصورت    مکررا بهالمللی  ینجرایم ب

ها  و از آن کنند با مقامات ایران مطرح مذکور را  کنندهموارد نگران خواهیم که از جامعه جهانی می  مدنینهادهای و ی  حقوق بشر هایما سازمان 

 بخواهند که؛ 

 ؛ دنرا خاتمه ده   کُردخودسرانه مردم  بازداشت  ه و کارزار  کردآزاد  و شرط    دیو بدون ق  فورااند را  که خودسرانه بازداشت شده   یتمام افراد  •

 
 الدین تازه وارد.  ها عبارت است از: بهروز شاکری، حیدر قربانی، سامان کریمی، و محی اسامی آن   1
 https://undocs.org/A/74/188، قابل دسترسی در: 87، بند 2019جوالی  18، ران یا باره وضعیت حقوق بشر درسازمان ملل در ژهیو گرگزارش گزارش 2
 . شیخ عبداهلل زاده و صابررسول  دیاکو ها عبارت است از: هدایت عبداهلل پور، مصطفی سلیمی،اسامی آن  3

https://undocs.org/A/74/188


 ؛ ندمحافظت کن  های بدرفتار   سایر  شدگان در برابر شکنجه و، از همه بازداشت یآزاد   تا زمان •

  « سازی قهری د یناپد»  اعمال  و به  هکرد بازداشت آگاه    تحت  بستگان  یحقوق  تیو وضعنگهداری  ها را از سرنوشت، محل  بالفاصله خانواده  •

 ؛ مه دهندتخا

از آزاد  دنحاصل کن  نانیاطم • افراد محروم  وکیل و  به    ی، دسترسث شخص ثالیک    بهرسانی  اطالع در خصوص    خودحقوق  از    یکه 

شوند، و تضمین کنند که مند می حفظ سکوت در زمان بازجویی، بهره   و  ،بازداشت  قانونی بودن  به چالش کشیدن  ،یحقوقمشاوره  

 ؛ است   استناد در دادگاهغیرقابل    ،آیدها به فرد تحت بازداشت به دست می آن اظهاراتی که بدون رعایت این حقوق و بدون اعالم  

به صورت منصفانه محاکمه    را  ها انجام داده و مسئوالنی بدرفتار  ریشکنجه و سا  یعاها طرفانه و شفاف در مورد اد  یمستقل، ب  قاتیتحق •

 ؛کنند

  گانهم  حقوق بشراز  محافظت  و  تحقق    ،ترویج،  برای رعایت و    پایان داده  ، در قانون و عمل،یو مذهب  اتنیکی  یهاتیاقل  ه یعل  ضیبه تبع •

 اقدام کنند؛ و ر  در کشو

 .لغو کامل مجازات اعدام را مد نظر قرار دهند  همزمان  را به صورت رسمی به حالت تعلیق در آورند و  اعدام احکام  تمام   •
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