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 : هزاران نفر تحت بازداشت خودسرانه و در معرض خطر شکنجه قرار دارندرانیا 
 
 
 سال سن دارند   ۱۵اند، از جمله نوجوانانی که فقط  هزاران نفر دستگیر شده   •

 شدگان در معرض خطر ناپدیدی قهری و شکنجه قرار دارند بازداشت   •

 اند نفر از معترضان کشته شده   ۳۰۴بنا به منابع موثق، دست کم    •

 

ها و مسئوالن  مقام  ران،یآبان در سراسر ا ۲۴اعالم کرد که به دنبال وقوع اعتراضات گسترده در  هیانیب کیامروز با انتشار  المللن یسازمان عفو ب

بشر و   قنگاران، مدافعان حقواز روزنامه یشمار  نیبه اجرا گذاشته و هزاران نفر از معترضان و همچنرا  یا رحمانه یسرکوب ب اتی کشور عمل نیا

 در کشور شوند.   انیدر جر  یهاسرکوب   یاند تا مانع از سخن گفتن آنان درباره کرده   ریرا دستگ  انیدانشجو

ها و مسئوالن  اند که چگونه مقام ها نفر از شهروندان داخل ایران انجام داده، این افراد توضیح داده الملل با ده هایی که سازمان عفو بین در مصاحبه 

شدگان با دنیای خارج را به طور کامل قطع کرده و آنان را مورد ناپدیدی  س از آن، ارتباط بازداشت های اعتراضات و پکشور، در روزها و هفته

 اند. های بیرحمانه، غیر انسانی و ترذیلی قرار داده قهری، شکنجه و سایر رفتاری 

ات مسئوالن ایران برای سرکوب اعتراضات با  آبان و در جریان اقدام  ۲7تا  ۲۴ی بنا به اطالعات موثقی که این سازمان گردآوری کرده، در فاصله 

شدگان  اند. مسئوالن ایرانی از اعالم شمار کشته نفر کشته شده و هزاران نفر مجروح شده   ۳۰۴ی مهلک، دست کم  ی قهریه به شیوه توسل به قوه 

 اند. سر باز زده 

ی شاهدان عینی  دهنده گوید: »اظهارات تکانالملل، می بین ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش 

کنندگان در اعتراضات در سراسر کشور، عملیات  ها و مسئوالن ایران، تقریباً بالفاصله پس از کشتار صدها نفر از شرکت گویای آن است که مقام 

 اند.« چه اتفاق افتاده به اجرا گذاشتهآن ی  داری را به منظور ارعاب و بازداشتن افراد از سخن گفتن درباره سرکوب دامنه

گذارد،  ها صحه میالملل قرار گرفته و اظهارات شاهدان هم بر آنتصاویر ویدئویی که مورد تأیید »بخش تأیید محتوای دیجیتالی« سازمان عفو بین

اند. اکثر تلفات  آنان نکرده بودند شلیک کرده   گونه تهدیدی متوجهدهد که نیروهای امنیتی ایران به سوی معترضان غیرمسلحی که هیچنشان می

دهد که نیروهای  های حیاتی اتفاق افتاده و این نشان می جانی که این سازمان ثبت کرده بر اثر اصابت گلوله به سر، قلب، گردن و سایر اندام 

 دادند. امنیتی افراد را به قصد کشتن هدف قرار می 

اند. بنا به تحقیقات  شدگان بوده نوجوان در میان کشته  ۱۲دهد دست کم  عاتی در اختیار دارد که نشان می سازمان ملل، این سازمان اطال  گزارشبه  

ساله، که در مسیر بازگشت از مدرسه به خانه، در حالی که از   ۱۵الملل، مشخصات دو نفر از آنان به این شرح است: محمد داستانخواه، عفو بین 

ساله، که در شهریار در استان تهران   ۱7اش کشته شد و علیرضا نوری، شد، بر اثر اصابت گلوله به قلبکنار جمعیت معترض در شیراز رد می

 کشته شده است. 

ی کسانی را که خودسرانه بازداشت  ها و مسئوالن ایرانی، به جای ادامه دادن به عملیات سرکوب وحشیانه، باید همهگوید: »مقام فیلیپ لوتر می

 بدون قیدوشرط آزاد کنند.«درنگ و  اند بی شده 

در شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص    ی جهانی باید دست به اقدامات فوری بزند، از جمله اینکه یک نشست ویژهی او، »جامعه به گفته

عترضان و موج هولناک  المللی دهد تا درباره موارد کشتار غیرقانونی موضعیت ایران برگزار کند و رأی به تأسیس یک مکانیسم تحقیقاتی بین 

 شدگان تحقیقات صورت گیرد و مقامات مسئول پاسخگو نگه داشته شوند.« ی بازداشت های قهری و شکنجه ها، ناپدیدسازی دستگیری 
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 های گسترده موج دستگیری 

آذر، حسین نقوی حسینی، سخنگوی    ۵های حکومتی از دستگیری بیش از هزار نفر از معترضان خبر دادند.  آبان، روز سوم اعتراضات، رسانه   ۲6در  

ها و مسئوالن هنوز رسماً آماری در این  هزار نفر اعالم کرد. مقام  7کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، شمار دستگیرشدگان را 

 اند. زمینه منتشر نکرده 

اقدامات ضربتی برای دستگیر کردن افراد در منازل و    اند که نیروهای امنیتی همچنان در حالالملل اعالم کرده چندین منبع مستقالً به عفو بین 

 محل کارشان در نقاط مختلف کشور هستند.

اند، از جمله در زندان فشافویه در استان تهران که به دلیل اعمال  ساالن به زندان افتادهسال سن دارند به همراه بزرگ ۱۵نوجوانانی که فقط 

داری  جا نگه شدگان را در آن هایی هستند که بازداشت های نظامی و مدارس از دیگر مکان پادگان ها سوءشهرت دارد. شکنجه و سایر بدرفتاری 

 کنند.می

های  ی قضائیه، معترضان را »شرور« و »آشوبگر« خوانده و آنان را همدست قدرت های مختلف حکومتی، از جمله رهبر کشور و رئیس قوهمقام 

 اند. تی خواهان حکم اعدام برای »رهبران« اعتراضات شده های حکوماند. رسانه بیگانه معرفی کرده 

های اتنیکی،  ها و حقوق کارگران، و شهروندان متعلق به اقلیت نگاران، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر، از جمله فعاالن مدافع حقوق اقلیت روزنامه 

 اند. نیز خودسرانه دستگیر و حبس شده 

ها و مسئوالن در  ی مقام ی قطع تقریباً کامل اینترنت در کشور به وسیلهآذر، به دنبال ارسال توئیتی درباره   ۲  نگار، در تاریخمحمد مساعد، روزنامه 

 آذر، بازداشت شد. او چند روز بعد به قید وسیله آزاد شد.   ۳آبان تا    ۲۵ی  فاصله

اعتراضی در دانشگاه تهران دستگیر شد. او از آن زمان،  آبان در جریان یک تجمع  ۲7ها دانشجویی بود که ی دهسها مرتضایی، کنشگر، از جمله 

برد. مسئوالن حراست دانشگاه سها مرتضایی را به شکنجه با شوک  ی خود، در بازداشت به سر می بدون امکان دسترسی به وکیل یا خانواده 

 اند. الکتریکی و حبس در آسایشگاه روانی تهدید کرده 

ها  ، بابک حسینی مقدم، محمد محمودی، شاهین برزگر و یاشار پیری از جمله فعاالن حقوق اقلیت اکبر مهاجری، ایوب شیری، داوود شیری

 اند. هستند که همگی در محل کارشان در تبریز دستگیر شده 

ها افزایش یافته  ها به شدت و بسیار بیشتر از حد ظرفیت آن ها و بازداشتگاه ها، در حال حاضر شمار زندانیان در تعدادی از زندان بنا به گزارش 

ها حاکی از آن بود که شمار  ی زندان فشافویه ابراز نگرانی کرد؛ گزارش های منتشرشده درباره آذر، رئیس شورای شهر ری در مورد گزارش   ۴است.  

شدگان  ی بازداشت گسترده داری از شمار  زندانیان در فشافویه به شدت و بسیار بیش از حد ظرفیت افزایش یافته، و این زندان ظرفیت و امکانات نگه 

 را ندارد. 

ی  اند؛ به گفته شان مخفی شده اند که به خاطر حفظ جانالملل گفتهاند به عفو بین دست کم دو نفر از کسانی که در اعتراضات شرکت داشته

 برند. ها، بسیاری افراد دیگر نیز در وضعیت مشابهی به سر میآن

زدند که  ام. داشتند با باتوم مرا می ی امنیتی مرا در اعتراضات دیدند و از من فیلم گرفتند مخفی شده گوید: »از وقتی نیروهایکی از آن دو می 

کنم چون برای دستگیری من به ام که یک پایم به شدت مجروح شده است. احساس امنیت نمی توانستم فرار کنم. االن در حالی مخفی شده

 رقی با حبس بودن در زندان ندارد.« ام رفته بودند. وضعیت من در حال حاضر فخانه 

ها و وکالی  اند، بسیاری از آنان همچنان بدون ارتباط با دنیای خارج و بدون امکان تماس با خانواده در حالی که برخی از دستگیرشدگان آزاد شده 

های پزشکی نیاز دارند  شان به مراقبتاند بستگانهالملل گفتشده به عفو بینهای افراد بازداشت برند. شماری از خانواده خود، در بازداشت به سر می

 شان هستند. ، عمیقاً نگران عزیزانمحروم کردن زندانیان از خدمات پزشکیها و مسئوالن در  ی هولناک مقام و با توجه به سابقه 
  

 شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی 

وشتم و شالق، مورد شکنجه و سایر  شدگان، از جمله با ضربهای شاهدان عینی و شواهد ویدئویی از آن حکایت دارد که برخی از بازداشت روایت 

یقه آزاد  ی فردی که بازداشت شده بوده و بعداً به قید وثی یکی از اعضای خانواده اند. به گفته \ رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار گرفته 

ز شده، سر و صورت این زندانی پر از کبودی و جراحت بوده، و چنان از اتفاقاتی که از سر گذرانده آسیب دیده است که حاضر به بیرون رفتن ا

 خانه نیست. 
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ر داده و موقعیت  الملل مورد تأیید قرادر یکی از ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی که بخش »تأیید محتوای دیجیتالی« سازمان عفو بین 

آباد در شیراز  ی پاسگاه پلیس مالی بندزده را به محوطه شدگان دست توان دید که نیروهای امنیتی بازداشتجغرافیایی آن را شناسایی کرده می 

 شوند. ور می ها حملهوشتم قرار داده و با مشت و لگد به آنها را مورد ضرب برند و سپس آن می

شهر کرج انتقال داده  شدگان، از جمله نوجوانان، با کامیون به زندان رجایی اند که صدها نفر از بازداشت لملل اطالع داده امنابع موثق به عفو بین

بند زده بودند، و نیروهای امنیتی این افراد را مرتباً و به طور روزانه با مشت و  بند و چشم شدگان دست ی این منابع، به بازداشت اند. به گفتهشده 

 اند. وشتم قرار داده باتوم و شالق مورد ضرب   لگد و

ها و مراکز درمانی در نقاط مختلف کشور،  اند که نیروهای امنیتی با یورش به بیمارستانالملل گفتهقربانیان و شاهدان عینی همچنین به عفو بین 

تواند  اند که میای محروم کرده های پزشکیا را از مراقبت هاند و به این ترتیب آنها بردهشده را دستگیر کرده و به بازداشتگاه معترضان مجروح 

 شان حیاتی باشد. برای حفظ جان 

اند که فهرستی از اسامی بیمارانی که اخیراً  ی یکی از منابع، مأموران اطالعاتی مدیران یک بیمارستان در استان خوزستان را وادار کرده به گفته

  اند را در اختیارشان بگذارد.بستری شده 

اش در بیمارستانی در استان البرز بستری بوده و به هنگام ترخیص از بیمارستان  به شکم  یک فرد دیگر توضیح داده است که به دلیل اصابت گلوله

لوله خورده  الملل گفت که افراد زیادی را در بازداشتگاه دیده است که »گاند. او پس از آزادی به عفو بین شخصی او را بازداشت کرده مأموران لباس 

 های دیگری داشتند.«بودند یا جراحت 

ها محافظت کنند. با توجه به رواج  شدگان در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری ها و مسئوالن موظف اند از تمام بازداشت گوید: »مقام فیلیپ لوتر می

ها و  ی سازمان ملل به بازداشتگاه سان و گزارشگران ویژه ها فورا دسترسی مستقیم کارشنای شکنجه در ایران، ضرورت دارد که مقامیافتهسازمان 

 ها تحقیقات مستقل انجام دهند.« های ایران را فراهم کنند تا آنزندان 

 ها خواهد ماند.« المللی، هزاران نفر در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری ی او، »بدون اِعمال فوری فشارهای بین به گفته
  

 بدون ارتباط با دنیای خارج ناپدیدسازی قهری و حبس  

شان ارتباط بسیار  شدگان از زمان دستگیری الملل قرار گرفته اذعان شده است که بازداشت هایی که در اختیار عفو بینها مورد از گزارشدر ده

شوند که مطابق قوانین  داری میشدگان در وضعیتی نگهاند؛ برخی از بازداشت اند یا اصالً ارتباطی نداشته های خود داشته محدودی با خانواده 

  المللی، مصداق جرم »ناپدیدسازی قهری« است.  بین

های پلیس، دفترهای دادستانی،  اند به پاسگاهشان که قهراً ناپدید شده اند که برای یافتن عزیزان الملل گفتهشدگان به عفو بین بستگان بازداشت 

 کنند.ها امتناع میرسانی به آن ها و مسئوالن از اطالعاند، اما مقام ها مراجعه کرده ها و سایر بازداشتگاه های انقالب، زندان دادگاه 

های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بازداشت  ها در استان ها که در جریان موج دستگیری ی مادران گروهی از فعاالن حقوق اقلیت به گفته

های مسئول گفته است: »ما  گونه اطالعاتی در اختیارشان بگذارند. یکی از مقام ه قصد ندارند هیچاند کها گفتهها و مسئوالن به آناند، مقام شده 

کنیم شان  ها را در حبس نگه داریم ... اعدام سال، آن   ۱۰توانیم هرقدر که بخواهیم، حتی  های شما بکنیم. میتوانیم هر کار که بخواهیم با بچهمی

 نید.«توانید بکو شما هم هیچ کاری نمی

آذر در محل کارش در مریوان در استان   ۵است؛ او در تاریخ  بختیار رحیمی، فعال حقوق کارگران، از جمله کسانی است که قهراً ناپدید شده 

  داری او منتشر نشده است. این وضعیت به ویژه از آنکردستان دستگیر شده بود. از آن زمان تاکنون هیچ خبری در مورد سرنوشت یا محل نگه 

 های پزشکی تخصصی نیاز دارد.ی دارو و مراقبتبرد و به مصرف روزانه تر است که بختیار رحیمی از عوارض کلیوی و قلبی رنج میکنندهرو نگران 

  شان و خفه کردن صداهای ها و مسئوالن ایران برای پیشبرد اهداف سرکوبگرایانه ی جهانی در شرایطی که مقامگوید: »جامعه فیلیپ لوتر می

 اعتنا بماند.«ی حقوق بشر هستند، نباید ساکت و بیمعترض، در حال ارتکاب نقض گسترده
 
  

 


