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 درره ر ی  ر رو دادر د در ری ا اان
و دن

 ی ق ید انا ری ا ا درز ا  ّا  امر آن را دارد. ا ام درا ا خ  انا

ز   و ارش آزادا .  ا ود زن ی ق  اا و  ا  س   از ن و ان از

 د در د   و ا  ت  ًر  ر و آا آوری د   ی د و از ، 

 از ارد ور و اای زات اام را  ، زن   د ا و (د)  دد زی  م

ا ،ای ن ری ا اان در ا اد ده ا 1.ارش اام   د در ل ی ا  آوری ده

ا  از ٦٩٥ اام در ل ٢٠١١ دی، ٥٧٩ اام در ل ٢٠١٢، ٩١٣ اام در ل ٢٠١٣، ٩٦٤ اام در ل ٢٠١٤،

.ده ا آوری  ام رارد ا  ارش ٨٢ د ل ٢٠١٧ ه ل ٢٠١٦، و در اّو ام درل ٢٠١٥، ٥٦٧ ا ام در١٠٥٢ ا

آر اام  در اان  دی د ن ده ا، ا ای   از  ر رو دادر د و ق  در اان

 ٓای ا و .ا  ه  ادا    ری ا ی ا  از دآور و رٓا ا ،ی دار ٓا

  ،  ،ه  دار ،د  ا  رٓا   دی ،ن ا ی هو  ن رر

و ز  ۀ  اده ا. آر ه    د از ه ی ا   ،ٓه دره و دی

ش ام وان  را  .   ف از ا  ارا وا ا  ادش  اوت ا از  ح د.

 ق و  ق    د و  اما  ور    دادر رو ، امر آاز ا ر   ا

.  ی  م    ادیا  ه و ،ا

 ، و ال ت در ری ا اان

 از اب ا ل ١٣٥٧ ۀ  اان  و  م   دو ی رن و در ل  در د ری

 ور و از د دان و و ر ر انا ا در  ت رود. و ا  وت از .ا ن

ا  دا ، ر ااغ دادرس، ا ه  از دادر ّ لای او ا  .  ی  

 یاداد .  او ا د داب و ا 2 در،ا دن    ع ازو ا  ور مدر 

ای دع از ق   ه د. ن وی  ود دا و ت  دع ای  ٔ ه د. در

داده  ت ده  ر  ه د.3 ا در اردی ً ال ه  ر   ا در

ن ا ال ۀ   ه د.

 از وزی اب ا ن  ا م  رن را ف ت د ار داد . زود    ه

  ای  م  از  ب و  رات اا ت در ا ١٣٥٧ اح .4 ا  دارای

. ما  ۀ ده ای در زی  د. در ازم ا ت آن و  رت

ن ا اب ت دادی ب ۱۴ ارد ، ۱۳۶۱ ا زم ای ااز  ی  را  د. 5ت

،ری ا م  داریو و ا از      و  رت  از ،ا دان وا ن از

 زها" ا   دی را  اما ً ،د  ن وام روا    ن ا .  با

از  رای  ،  " ز  د. اون  ا ،ه  ۲ن اق دو ه  ن ا اب ت

دادی ب  ۱۲ ۱۳۶۱، اام ده ب زهی  " ت  در ود د دار" را  ان

ت دادای  و اب، ر د.
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 ل ۱۳۶۸ه  وداً    ۲۰۰۰ در زه ی   ده و     ت  ب ه

.د ه ق ده ر  ت  ٓری از ا   ر  را د

   ت   ان داده  در اان   .ن ا ری ا ً ال ه  را

ر رن در ا  ده ا ول ای و   رت د   ،ی ام ر ۀ  ً ه ا .  

ا  او را در ٔ اا ری د. و ن ر ه  او ب  د، ر  ا و  زع و

:ا   ن ا در    ۀ لم ا .  ر در    در

•.  ب ر ا  م   را  ه ب را ر

•. اجا  م د  ،   ل ت را  ر را داردا ا  ه ر

• و رٔ   و ٓا  ل و و  دل و ت اما .... : ا ح ز   ه ر و

.(ن ا ١٥٨.٣ ا) ر اداریاز ا ا  ن وٓا  و 

 اس ا ١٦٤ ن ا، ا   ا ، ر ۀ   ا   را، ون  ،ت•

 دادر ا در وا .د  را     ی اوون ر    دا   ر  ،  م

 رد  ر ه  ، او ا رت  را دارد   دی را  او . دا رت ر ۀ

 در  ال ت از ا  ده  ا :ن  ر ۀ  ار  د در ر    را

ف ع  د ، رٔ  دان  ر، آن را )  ن اح ده ١٨ ا ن  دادهی

 و اب ب ٢٧/٧/١٣٨١).  ف ع دن     ۀ  ر ۀ  ا و

.  ر   رد او در ا

وه  ا  ری در م  و   ال ت، ای ی   از رد م  ری

– 7ا ر و   ی ود   و   د ،6 ا ا    ،ا

ری از ا  ٓم دع از ن د و ااض   رو دادر د  زان ی  ت م ه ا8- و

ور ام   اا     ه ا را    ار داد.

 ان اا   ل در  ز  ادی را را   کو   ا  در   ل

 و ا .ه ااز ١٨٨٠٠ ر   ،دارد   اران   ز  ،د اد در  ناد  ادیا .

ا .ه ا ن را  د  رده ا ق ،ا ان رز  نٓا  ،داده ا ن را از د    

ن    ی از دادر د   ا  ا  ه وم ده ا. از     از اران

.ن را در ز   رود، و   نا    و  دان ا  

آرش ر ر ٢٠  د. او  و  م ا د اان د. او در ه ورد ل ١٣٨٨  اه ا ردار د

د .9 ر ر  و  د  در دو ر از ز و در ر اش  او  ا  ا ا اش

آزاد د   ااف ی رد  ا ٓ د. آرش  م "ر از   در و ور ا د اان و

ری   ا و و  ارط و  ای ارب م  ا  " . از د ات او اد اش

 از ات ١٣٨٨ د. آرش در ١٧ داد ١٣٨٨  . و او  ده ازه  در  داده را  .ت

و ی دی ای او ب د  او ات  را اس  دن او و  وع  م و م ارب آن رد

د.  10ده  دآوری د  آرش  از ات د ه ده و ان ارد از زان ا  در ن اش

اد . او   ارد دی از  دادر اره د.  آرش  ار  و    داده  .  دت
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  د و ٔ د      از   ای  ٓاو در ا .د داه اش وو در  تاو ا

م او ور ا  ادات ر م ا. آی رر در  ای از  ۲۰۹ در وا   : « د ه

 ل ی ١٩م د آرش .(ن ۱۳۸۸ٓ۱۰ ا) « ه ی دار ه     ،  ،رد ی ا  و

ا. وی در ۸ ۱۳۸۸ در زان او  و ون اع و و اده اش  دارآو . م گ   د.

  اد (ری)  ر و    ود و در دن ی را ان زن  ر  د و ن

( ی  ) ارا  -  اران د.11 او از ل ار ر  در  م  

د. ل ١٣٨٤  ب زن  ت دو در را   ت  ن  ر    ااب

زن   م  ان، ات  آی را وع د     روو  و  گ ادی

از ن د. در  ا ات  اار   ام  . ا  و دو  ی  را در زل

د ادا داد     از ف وی ا  ان و .     در ٢٤  ١٣٨٩ اه

 د ای  اار د . او٧ ه در ل اادی زداه وزارت ات   ی   و

زدا ی دوران  هدرداد .ل دادرون ا انز  او را دور  اف دراز ا   .د   رو

در اداره ات و از   ر آب ش  روی  اره د و   در ا ری وارده دور اام  د ده

د. د و او  وه اش ر ود د و ن د ود  ون ا ت زان ده ا. داده و

  ری را درت اال ا ر د  اند  . هد اد را  تاا   ر  اند

در د  داد: «  در ت ر  ار ات ا، اات  د  را  از  و

ا   ،د ن ا ر ر   اه وا س را در از د د تاو ا و رو  یر

اد ...  و وی آن د  ات ا  ارا ده ا «... از اع از  اام د او در  ای از زان

 یررا  ز  .ام ا  د ه ایو ا ا    دارم  » : د ع ازدر د

و  ا ٓای  ا ی  ود دارد   «.   اد و دو  ر  در زن

 و  ایا ن دز .د ر داده  اند    ا در  د   در ؛ ا ام١٣٩٢ ا

د ان  اده اش  . ن از  اد اام ن  اده ن اع د و ار داد  آن

.ار ت راا   و  اری در ا اری زها

 اا،  و ر  ز دو  ،  روا د و در  روا  م وش رن ر  د و

در ا ٓوره  داد و  در ره «  » () و رو و  آن ار  د. ا  ن

 ، ا او از ام ا  ٓ و رو  د.  روش  و آزه    او د .اد ا او روز

  ،د هٓد ا او  و ا  در  ود ٤٠٠ ل ١٣٨٤ م ن وه ر در .  اروز ا 

 رانٔ . ا د  رت ادا در د  ت او راران وزارت أ . او  ت  

 دا از   و  اه  ۱۳۸۵ ۱۲ ارد ر در ا ی آار. ا ن اده وان او و 

ران ا    س  و ون  زدا آه د، در  د .  او  ت ازف زن

  ،در د  م  ادر ا ا ا . افوی ا  وع را دا   د ه ا ر 

ال ام و     ،  ، ارب  ام (    ز در ت د در روز را و ای

 د ز ل او در .    لب اوع، و ار  ل از  ، را  لا (

و  س  اده اش ا .ت ا  دل زات اام ای اا د. در  اول داده او را  ر

و  ل   ۱۲۰ ،ق و  ی م د.    ااض د و داده اف   را  د

و   ا ی آان از آزادی ات ز .(١٣٨٥ ا) داد  ق  ان و ٥٠ز  ل و دو  آن را ا

دداری د. در ض رد ی  وه او اود  ان : وز  . ا ر  اام  داده اب

 عد  او   ون ا د م گ    وز رض وا  د م  ب او راه اداد . در
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ارا  تای ا ا -ا ر ت  در  – نه داد  د   ر د را دت 

د . در ل دادر ، دوره دان  ر  د ارک   ال داد. ا   دادر د وه دوره

ا ا  یٓد. ا  ام راا   راتا   ه ر     ده د اای داد

.ل دا او ٣٥ . دار آو  رضا  د ما  ١٣٩٣  در

ا ارد ن  د   ارات دا و  ر دادر د   ۀ  ری ا اان

 ود ا  ا .ده ا  و  ن ف و  در د رای ا اریا  ل ه را ا ا

ارد  و ا  د. وان دی      از   ااد    ا و در

رت ارب م،   آ از د ، و از ی دٔ  ران و زن و ت   و د رت

.د  ان راو ن ل و س و ت و  زی

 ان ل   وه ر ری از : د ١٩ و اح دا   ی،  و ر  وزارت

رات را  . وز او   د نرٓا   را ی ر در وا . ر  تاو د  ا ای تا

  ناز ر   .د د  ار ه ١٦  از  ٦  ت ، او راا ر د ،  ی و

. ا د  ه درٓی ا اناز  در    توم و د ی از دارو و دا  را 

دت از ت ر و آرا ا و   ان  آن  ا ار   و از د دادن ری

 دارد و را را رو  ا د و از او رف هٓان ا ر  د و  او در را . دا دٓاب ا و

دا د ٓا  را  ر .ا او ود ا ارد  د سی ا  ر . شٓزور درا  و او را

و  ای   او وارد د و ش د  در را ز . در  زن  از راه ر و   در را ز د. در ا زن

ی ز زه د. ر  و در راه  ا ٓای ی ز زد و دش   ر  .ی در   ا

 ّ گ ن ری د. ر روز  د . او را دو ه در اادی  دا ون آن   دا و  ت

 اده را دا . در ا دوران او رد ااع  ی  و رو ار ...» .د  م را    و

د ر   در دو  زد.  را ، را. و  او  وا را در ز ردم... ی  ی

 دم. د دن  را  دم. و...   ....... د را  و  را.     س

ا ت وران ا از  دو  ا ی ر ز 12«...ز  ی زا  و  انای آو روی

 ه .ده ا ه ی    را    افدروغ ا  او  ا ٓد. ا ه من اداد د

.     اف اوا ا  د. در افا ر 

ت اول و دوم داده ر   ار       و ل  و و  ام د داده  ت

 ی درره ا وه ز دارد. ا  ب ت ا د، در   اول از دادر ا وه ر  و

 داری  ی او ب . در  ت  و  و  د ر  م  ،  اام

 وم و دارو  و  از .  ه در آب   دارو ر  ره ایا  در ون ا ، م

 د اردی ارد، از د اری راه   ا    ، روی ی ورو دا  از  ت رل، د

 د  دع وع دا و در وه  ری  ده  . ا  ا ، د دوم،    داده

 هو داد ، ا ده اری را  ر  ا  دال ر  .د ز از او  ان   و  هاا

ر د و  هد زده ز ٓا  ل ت ای ر  را وا ن ا  .  ای ه ایا

دال   ری  ا  را ده . ر در ٢ آن ١٣٩٣  دار آو . او ٢٦  د.

 ،  ، آرش و ر  ،ان دان ی ر دی  ا د، و در    ان  ا و

اد از ا     ،ی ق ی نز و ن، و ی اده .د ه  لا  اد را
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آ دار و   ا ااض  . ت  ر د  از    د در ه  وف دار. در

ت ، ا ن ار،" داد ا  ی زه در  و ت را رد در ارش دا" ان  ار

 ، از ارد  ر دادر د و ن   ت را ارا  . ا م ا  ٧٠ رد از

: رهت ا ر ت رد از     13.   ت را ر ت

• رات ون ر زدا  ور

• دن  ون و و  ار ور

•زدا   ٔ یار ور از  ،  هزدا در  اری رد

• زدا

• ت در  رون ا و  آزادی

اده از اظ زا و   و رف در ار و آراء•

م ار     از   ارد ا در وه ی ی•

ا آ دع  از  ت•

• دره ار     ون ، ای  ی ٔ ور

•دادر  ت و  از    ار  ور

• عد ٓا ون ا   ور

ور   اد  اد  [ن]•

•ا بر رج از  ور

•  ون ا  م در  

•ٓا  رف و  ً و  رد

•ه و وو با  رف  طار

م   ات•

داد وه  از اء رأی•

•  از    م

م   ارات ا وت ه•
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•د رد ا   م

•دادر  ادات در اوا   م

•اداد  از  ر و  رد

ا ت ر از ن    ز    ه زدی را ی  دار  . اادی   د ر را  از

ار ت . ن آور د و او    اده .د  ر    در     

 ، ۳۴ د. در ر روی آورده اد  هٓا  ان ا د و در ا م  از  م دو  د  را

   دل ر و درا  ٓد، د  از را را ای ااری و   ل د.

.  د اب  ل در آن ٓا د   د و ده ل درب آن  رش او را ،۱۳۹۰ نٓروز ۲۱ ا 

 م ۹۹۰ و د زدا را د  و دو  و ل ر آن  وی ا ران ن روز  ،او   از

.د  و  را  ر اد  و و

.ه دا ی در  ادهاش را ، ن و را ز دی را دری ز ،ن د ری از  

 ان ،ن ری از   د. او ا     د ه  ن ی، او   ز ماز ا 

 هداد  اری از   دو ا ی و . ی ده از وا  ر ،ا را ام وا

 و     ام اد. در  داده    ارا  ا د و دع ی از  د   ورد.

و  ر  را  ام اری اد ر و اری اد زم ای  اد ر،  ۵۰۰۰۰۰۰۰ رل  ،ق و اام

 ا   هداد  ت و در ا ه درو ن  دت و  ر یرا   .د م

 ای   آن  ر د و  ن را  و  د در  اد ر ا  ،د.  ن

ا   را      و ی ا و ه  زدا  ه د و ا  ر   ارط

وی  ن وه  ود ا ،ده . در ١٥ داد ١٣٩٥  اه  ١١ زا د اام . او ٣٤  د.

ا  اد درد ا ای ا  ؟  ق  :د د دٓا ا ا  شا ، اماز ا 

ا وا اد ا  ای  ،انای ا ای او و   ال او ا   . انو 

 
http://www.iranrights.org/memorial ,د اد ،انای ا او د  ق 1

2 ار ا   در ن رای د ای وهای  رای  دارد.

http://www.iranrights.org/fa/library/document/2016/ .١٢ دی ١٣٧٥ ، انب"، در ااز ا  انا  م" ،ی   .3 ن. ک

a-review-of-irans-judicial-system
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98067 4

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90547 5

http://www.iranrights.org/ .١٧ دی ١٣٩٢ ،ا  ،"های ا و رو  ای ان: ودر ا  تاری، "ار اد  .6 ن. ک

fa/library/document/2881
http://www.iranrights.org/ .اندر ا م دادر و :ا  ل و دا  ازن اری ،و ا  ن  .7 ن. ک

fa/library/document/2991
١٣٨٩.  ٩ ،"د  ن را از دد ان، آزادیو ق ع ازدر ازای د ای او" ، ق ن هد  ا  .8 ن. ک

http://www.iranrights.org/fa/library/document/1476/iran-lawyers-defence-work-repaid-with-loss-of-freedom
http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7226/ ،و ا د  در وب ،د اد ر در آرش ر   .9 ن. ک
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http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/71725/hashem-shabaninejad-amuri :د ا د اد در     .11 ن. ک

https://www.tribunezamaneh.com/archives/47844 ،ن ز ، "ری ت رود  د"  .12 ن. ک

،١٢/١٥/١٣٩٣ ر ،"ر ا  ی زهد ر  و ت را ۀ"ص در   ،ت ن اداد ، ا  .13 ن. ک

http://www.iranrights.org/fa/library/document/2994 . ره ٠٠٧٣٠٨/٩٣




