
 

 

مركز اسناد حقوق بشر ايران

سركوب در ايران     

                             عليه تظاهركنندگانخشونت

  3 شماره -2 سال    1388 خرداد -ارديبهشت
                                 خشونت عليه تظاهركنندگان    

  دهد        الف را هدف قرار ميايران رهبران گروههاي مخ
  شكنجه و اقرارهاي تحت فشار                                  

  كند          شدگان را تعيين مي هيئت ويژه تكليف بازداشت
  ها و آزادي بيان                                  سركوب رسانه

       هاي جديد در مركز اسناد حقوق بشر ايران         چهره
                                                               يادبود

هاي ، رسانهگيري از اتمام رأيدو ساعت بعد ، 1388 خرداد 22
نژاد خبري دولتي ايران، رئيس جمهوري كنوني، محمود احمدي

روز بعد،. را با اكثريت آراء برنده انتخابات اعالم نمودند
آراء را به% 63نژاد  مسئولين انتخابات اعالم كردند كه احمدي

اعالميه فوق با شك و ترديد اكثريت. خود اختصاص داده است
و متعاقب آن موجي از تظاهرات و  شدجامعه ايراني مواجه

                       .راهپيمايي به راه افتاد كه همچنان ادامه دارد
در مقابل، رژيم اسالمي به سركوب مخالفان پرداخت و بحران

خبرنامه مركز اسناداين شماره از .  ايجاد نموديحقوق بشر
جوانب مختلف اين سركوبهابررسي حقوق بشر ايران به 

 دستگيريهاي خودسرانه،،محدوديت حق آزادي بيان: پردازد مي
بهي اين موارد تعهدات ايران تمام. بازداشت، شكنجه و اعدام

اين گزارش به افرادي كه. گذارد ميالمللي زير پا  قوانين بين
صرفاً جهت بيان عقايد و احساسات خود كشته يا در زندان

  .شودهستند تقديم مي

نيروهاي دولتيدو روز بعد از انتخابات،  خرداد، 24 روز
و با باتوم كتككرده تظاهركنندگان در تهران را محاصره

م خرداد صدها هزار نفر از مردم در راهپيمايي آرا25در . زدند
نيروهاي بسيج و پليس با خشونت تمام. شركت كردند

اي هشدار اهللا خامنه  خرداد، آيت29در . راهپيمايي را بر هم زدند
داد كه در صورت ادامه اعتراضات گروههاي مخالف مسئول

.           باشند متعاقب آن مي» خونريزي، خشونت و اغتشاش«
 بيش و ده نفر كشته شدنديا هاهللا خامن روز بعد از سخنراني آيت
 آببه كمككنندگان  با اعتراض. از صد نفر مجروح شدند

يك دختر جوان. آور و اسلحه برخورد شد فشار قوي، گاز اشك
 مرگ ندا سمبل سركوب وبه نام ندا آقاسلطان كشته شد

                                                .آميز رژيم شد خشونت

گزارش يك شاهد حاكي از.  تيرخشونت تشديد شد3در روز 
 نفر با باتوم تظاهركنندگان را كتك زده و500آن است كه 

يك زن آنقدر كتك خورده. انداختند آنها را از پل به پايين مي
  .بود كه غرق در خون بود

مدني والمللي حقوق  پيش به كنوانسيون بينسال  34ايران
اين كنوانسيون حق حيات،. ملحق شده است) ICCPR(سياسي

 حق در معرض شكنجه و اعدامهايحق آزادي بيان، انجمن و
اعمال ايران در طي. كند  را تضمين ميخودسرانه قرار نگرفتن

 .كند چند هفته گذشته تمامي اين حقوق را  نقض مي

 تير1تاريخ پليس با موتورسيكلت در تعقيب تظاهركنندگان در تهران، عكس در 
 .منتشر شده استسايت  وب در 1388



 
 
 

 

 

             دهدمخالف را هدف قرار ميهاي  گروهايران رهبران
 موكلكه خود راكه عبدالفتاح سلطاني توسط نيروهاي امنيتي 

 تير مأمورين4در .  در دفتر كار خود دستگير شدجا زده بودند
لياس شخصي وكيل حقوق بشر، محمد مصطفايي را كه در سفر

همچنين سعيد ليالز. ختر خود بود دستگير كردندبا همسر و د
                               . يك اقتصاددان برجسته بازداشت شد

هاي جوان شامل محمد نيروهاي امنيتي همچنين رهبران گروه
پور، دانشجوي آكسفورد و عضو فعال شاخه جوانان رضا جاليي

پور حين سفر ييجال. اند جبهه مشاركت را مورد هدف قرار داده
هاي تهران دانشجويان دانشگاه. به لندن در فرودگاه دستگير شد

 تير دستگير3 خرداد و 24و شيراز طي درگيريهاي روزهاي 
 استاد دانشگاه بعد از مالقات با70شود كه  گفته مي. شدند

                                                . موسوي دستگير شدند
هاي اسالمي بايد به دستگيريهاي خودسرانه گروهجمهوري 

المللي  كنوانسيون بين9ماده . سياسي مخالف خود خاتمه دهد
دارد كه هيچ كس نبايد به طور حقوق مدني و سياسي مقرر مي

مركز اسناد حقوق بشر. شودبخودسرانه دستگير يا بازداشت 
لي احترامالمل خواهد كه به قوانين بين ايران ميدولت ايران از 

طلب مخالف و حاميان آنها را بگذارد، دستگيري گروههاي صلح
.     اند را آزاد كند متوقف كند و افرادي كه اخيراً دستگير شده

 

 به خوبي با سند و مدرك به اثبات رسيدهخشونت عليه زندانيان
يك دانشجوي معترض كه اخيراً از. است به دست آمده است

 زنداني در يك200زندان اوين آزاد شده است عنوان كرد كه 
اتاق آنقدر كوچك بود كه حتي كه امكان: اتاق قرار دارند

 ساعت بعد از48زندانيان به مدت . نشستن وجود نداشت
 در حالي كهبسياري. از آب و غذا محروم بودنددستگيريشان 

دانشجوي. زدند غش كردند  كتك مي آنها رامحافظين زندان

  حت فشارقرارهاي تشكنجه و ا

3ادامه در صفحه   

عتراضات بعد از انتخابات را دستاويزي برايجمهوري اسالمي ا
طلب و قطع كردن توجيه دستگيريهاي خودسرانه رهبران اصالح

دولت صدها نفر از فعاالن،. ريشه جنبش مخالف نموده است
نگاران و وكالي حقوق رهبران دانشچويي، روشنفكران، روزنامه

  .                      بشر را دستگير نموده است
.هاي مخالف را مورد هدف قرار داده است هبران گروهرژيم ر
.ه استشود كه موسوي مورد حبس خانگي قرار گرفت گفته مي

 آزادي، دكتر ابراهيم يزدي،نهضت خرداد دبير سازمان 27در 
.                بيمارستان پارس برده شدبخش مراقبتهاي ويژه از 

طلب پيشين و جمهور اصالح اران خاتمي، رئيسرژيم طرفد
اهللا هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آيت

 خرداد نيروهاي دولتي23در روز . را هدف قرار داده است
نگار  فعال و روزنامه120برادر خاتمي را در جريان دستگيري 

 خرداد26اعضاي پيشين كابينه خاتمي در . دستگير كردند
 نياز مبرم به مراقبتهاي پزشكي كهسعيد حجاريان. ير شدنددستگ

 نفر4 دختر رفسنجاني و ، خرداد31در . دارد يكي از آنها است
شهردار سابق تهران،. ديگر از بستگان او دستگير شدند

 نفر از اشخاص100 رفسنجاني، به همراه حاميانكرباسچي، از
     .گير شدندسرشناس شهر تبريز كه حامي موسوي بودند دست
شود گفته مي. وكالي حقوق بشر نيز در معرض خطر قرار دارند

2000تاكنون بيش از  خرداد 22از روز امتخابات در رژيم ايران 
آور اين تعداد شگفت. نفر را دستگير و زنداني كرده است

دستگيري بيانگر شروع دوره فجيع سوءرفتار در تناقض با قوانين
                                                      .باشد مي المللي بين

شده وجمعي موجب كمبود جا در زندانها  دستگيريهاي دسته
ها به زندان كرده مقامات را وادار به تبديل زيرزمين وزارتخانه

گزارش از زندان اوين در تهران، جايي كه قساوت و. است
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بسم اهللا الرحمن«: دكن متهم ميهاي خارجي  مكاري با رسانهه
، صداي آمريكا سي بي كنم كه تحت نفوذ بي من تأييد مي. الرحيم

     ».ام  هاي بيگانه در اين تظاهرات شركت داشته و ساير رسانه
شدگان در زندان انفرادي و بدون تفهيم اتهام يا اكثر بازداشت

توانند بستگان آنها نمي. اند ترسي به وكيل نگاه داشنه شدهدس
اميرحسين شمشادي، رهبر گروه جوانان مبارزات. خود را ببينند

 اوپدر.  خرداد بازداشت شد25انتخاباتي موسوي، در تهران در 
 روز8از زمان بازداشت پسرم در «: بان حقوق بشر گفت هبه ديد

.ط تلفني وجود نداشته استقبل، هيچ گونه تماس و يا ارتبا
.دهد هيچ كس به سواالت ما پاسخ نمي. دانيم كه او كجاست نمي
ه او را بازداشت كردند هيچ حكمي نشان ندادند و كوقتي

 ».توان پيدا كرد نميهيچ جا او را ...  چيست اونگفتند كه جرم 
ا حقوق تضمينوقفه پس از انتخابات رژيم آشكار سركوبهاي بي

المللي حقوق مدني شده در قانون اساسي ايران و كنوانسيون بين
.                                         گذارد و سياسي را زير پا مي

 كندشدگان را تعيين مي هيئت ويژه تكليف بازداشت
متهم كردن تظاهركنندگان بهوه قضاييه مبني بر خطاب به ق

ترين  متحمل سختمحاربهشخص محكوم به .  بودهحاربم جرم
                      :خاتمي افزود.  اعدام خواهد شدحتيمجازاتها 

قاطعانه و... خواهم كه با سران اغتشاش  از قوه قضاييه مي«
رحمانه و به شدت مجازات ا بايد بيآنه...  برخورد كند شديد
                                                                   .»شوند

اين تهديد اخطارهاي ابراهيم رئيسي كه در ابتداي هفته صادر
 تير خبرگزاري جمهوري اسالمي1در . شده بود را منعكس كرد

دربعد از آزادي از زندان به دليل خونريزي داخلي مذكور 
                                                  .تان بستري شدبيمارس

المللي، بازجوييهاي انه قوانين بينوقيحنقض شود كه در  گفته مي
دن زندانيانكربيرحمانه و شكنجه در تالش براي وادار 

طلب به اعتراف عمومي مبني بر وابستگي به عوامل بيگانه اصالح
 چنين اعترافاتي به است كهتاريخ نشان داده. يردگ ميصورت 

سعيد مرتضوي،. ندرت منجر به تبرئه يا آزادي شده است
قصاب«به او كه . هران، مسئول اين بازجوييهاستدادستان ت
خبرنگار زهرا - در قتل عكاساستمعروف » مطبوعات

بسياري ازاجباري كاظمي، دستگيري، شكنجه، و اخذ اقرارهاي
                   .نويسان دخيل بوده است  نگاران و بالگ  روزنامه

ي ابطحي و محسنزاده، محمد عل زاده، عبداهللا رمضان مصطفي تاج
جمهور سابق، زاده، طرفداران موسوي كه در كابينه رئيس امين

. هستنددستگيرشدگانخاتمي، نيز خدمت كرده بودند از جمله
 زندان اوين،209شود صداي فرياد از روي درد از بند  گفته مي

بخش ويژه زندانيان سياسي كه توسط وزارت اطالعات اداره
زاده، وزير  اين فريادها منتسب به تاج.رسد شود، به گوش مي مي

  .     زاده، سخنگوي دولت خاتمي است سابق كشور و رمضان
تلويزيون دولتي ايران اعترافات تعدادي از تظاهركنندگان

. پخش كرده استآنهاظاهراً مبني بر تروريست بودن را زنداني 
بهكه آنها را شدند نگاران وادار به قرائت متوني  روزنامه

 تير، راديو دولتي ايران تشكيل يك هيئت ويژه براي8در روز 
اهللا محمود آيت. شدگان را تأييد نمود بازداشت» تكليف«تعيين

شاهرودي، رئيس قوه قضاييه بعد از مالقات با رهبر دستور
االسالم ي كميته شامل حجتاعضا. ا دادتشكيل اين هيئت ر

معاون اول قوه(، ابراهيم رئيسي )دادستان كل(آبادي  دري نجف
اين هيئت. است) وزير كشور(و مصطفي پورمحمدي ) قضاييه

  .          كند با سعيد مرتضوي، دادستان تهران همكاري مي
اهللا احمد خاتمي هاي نماز جمعه آيت  خطبهبه دنبالاين دستور 

4ادامه در صفحه 

 

يك مرد تير خورده در
 تهران كهي درتظاهرات

نيروهاي بسيج اقدام به
عكس در. تيراندازي كردند

 در1388 خرداد 25روز 
. شده استمنتشرسايت  وب

 منبع نامشخص
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ق افرادي كه اعدام شدندت دقيتعداد و مشخصا. تأييد نكرد
.                                                         ص نيستمشخ

، يك خبرگزاري دولتي گزارش داد كه1388 تير 10سه شنبه، 
مشخصات، سن و يا جرم.  نفر در اوين به دار آويخته شدند6

شنبه در اوين به نفر ديگر در روز چهار10. هيچ يك اعالم نشد
اخبار ايران اعالم كرد كه محكومين سارق و. دار آويخته شدند

روزنامهيك .  روز اعدام شدند2 نفر طي 9در يزد . قاتل بودند
وابسته به دولت گزارش داد كه دو نفر كه فقط اسامي كوچك

  .              اعالم شد در اصفهان به دار آويخته شدندآنها
 

)IRNA (بايد با آشوبگران طوري«يسي گفتند كه به نقل از رئ
برخورد كرد كه سرمشق ديگران باشد و قوه قضاييه چنين

                                                       .»دخواهد كر
كند، اين امر بيرحمي و همان طور كه تاريخ قوياً منعكس مي

دي دورئيسي و پورمحم. كند گويي مي غيرعادالنه بودن را پيش
 توسط1367نفر از اعضاي منتخب هيئت ويژه كه در تيرماه

معروف به هيئت مرگ،. اهللا خميني تشكيل شده بود هستند آيت
آنها هزاران نفر از زندانيان سياسي كه قبالً محاكمه و محكوم

رژيم هيچگاه اين اعدامها را. شده بودند را به جوخه دار سپردند

ن رتبه اول در دنيا را در زنداني كردنبعد از انتخابات، ايرا
نگار  روزنامه40تقريباً . نگاران به خود اختصاص داد روزنامه

 نفر كاركنان و25ايراني دستگير شدند كه شامل تمام 
 گروه مخالف، موسوينگاران روزنامه كانديداي روزنامه

 ديگر رژيم روزنامه كانديداي گروه، تير10در . شود مي
.                          توقيف كرد كروبي را نيز مخالف، مهدي

دولت ايران بايد به محدوديت در ارتباطات اينترنتي و
ايران عضو. نگاران خاتمه دهد دستگيريهاي خودسرانه روزنامه

 اين19ماده . المللي حقوق مدني و سياسي است كنوانسيون بين
.كند كه از حق آزادي حمايت كند ا ملزم ميكنوانسيون ايران ر

هاي گروهي ايران به طور مفصل در گزارش سركوب رسانه
:Ctrl + Alt + Delete «مركز اسناد حقوق بشر ايران با عنوان 

  .بازگو شده است»  اينترنته ايران بپاسخ
 چقدر خون در سركوب مخالفان توسط رژيمتخمين اين امر كه

دولت ايران به سختي ارتباطات. باشد مي ريخته شده است مشكل
تعداد افرادي كه در يك روز كشته شدند. را محدود كرده است

كند دولت ادعا مي.  نفر تخمين زده شده است150 تا 19بين 
 نفر در بازداشت به سر1000اند اما   نفر كشته شده20كه تنها

 راخود مركز اسناد حقوق بشر ايران به كساني كه جان. برند مي
 .كند اند اداي احترام مي  اين اعتراضات از دست دادهيط

يآور سريعاً بعد از اعالم نتايج انتخابات، ايران محدوديت خفقان
اين امر باعث شد كه. آزادي بيان و اطالعات آغاز كرد دررا 

 توجهاينترنت و موبايل  توانمندي ازاستفادهبا هاي مخالف  گروه
ك انتخابات، سيستم پيامهنگام .المللي را به خود جلب كنند بين

.                             ساعاتي قبل از شروع انتخابات قطع شد
روي از ابزار اينترنتي براي سازمان دادن راهپيمايي و شخاصا

در مقابل، رژيم.  عكس و ويدئو استفاده كردنداينترنت گزاردن
رنت و باسايتها از طريق اينت  دن بيشتر وبكرشروع به فيلتر 

)Facebook(بوك  فيس. دكرتوجه به انحصار سيستم اينترنتي 

 و ساير وسايل ارتباطي اينترنتي مسدود)Twitter(و توييتر 
د تا سرعتكررا محدود پهناي باند دولت همچنين . شدند

اين مسئله كاربران.  سرعت معمولي برسد يك دهماينترنت به
.نمودمواجه  اينترنت ويردن تصاوير و ويدئو گزاررا با مشكل 

مجوز. هاي گروهي را سركوب كرده است رژيم همچنين رسانه
 از حضور درآنها خرداد لغو شد و 25نگاران خارجي در  روزنامه

نگاران از كشور اخراج تعدادي از روزنامه. خيابانها منع شدند
،.سي .بي .بي. ارجي دستگير شدندنگار خ  روزنامه2شدند و حداقل 

هاي صداي آمريكا و ساير راديوها اعالم كردند كه برنامه
.                   اي آنها در ايران دچار اختالل شده است ماهواره

روزهاي. هاي گروهي ايراني شديدتر بوده است حمله عليه رسانه

 ها و آزادي بيان سركوب رسانه
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 ازالسكريس ال. يابد مركز اسناد حقوق بشر ايران گسترش مي
ا شروع به كار كرده و سختكوشانهه فروردين به عنوان مدير داده

سايت  وب.كند ها كار مي سايت مركز و سيستم داده  وبوير
»ادن امنفرست « هم اكنون صفحه، org.iranhrdc.www مركز،

 بدون ذكر نام و مشخصاتدهد  ميبه كاربران امكانرا دارد كه 
ما صفحه.  را بفرستند خود مداركبا مركز تماس گرفته و

ايم كه شامل ويدئو و گالري عكس حوادث روز را اضافه كرده
مركز اسناد حقوق بشر ايران در فيس بوك و توييتر نيز. باشد مي

com.twitter.www و com.facebook.wwwدر حضور دارد و

  .باشد ميقابل جستجو 
 ملحق اسناد حقوق بشر به مركزكارآموز 6 ، ارديبهشت ماه در

تا؛وس ه دانشگاه حقوق ميناز) Angela Achen(ن كنجال اآ: شدند
 دانشگاه حقوقاز) Maria-Elena Kolovos(س ولُونا كال-ماريا

 دانشگاه حقوقاز) Peter Krzywicki(ويكي زيفوردهام؛ پيتر كر
 Christine Van(؛ كريستين ون گين آنجلس  در لوسكاليفرنيا

Geyn(گود و الينا ستلمن آز دانشكده حقوق  از)Elina 

Stelman (فايت الگاه دانشاز.  

 هاي جديد در مركز اسناد حقوق بشر ايران چهره

گزارش آينده مركز اسناد حقوق بشر ايران : گزارش بعدي
جمعي زندانيان سياسي در زندانهاي   كشتار دستهسازي مستندبه 

به بررسي رش اين گزا. پردازد  مي1367ايران در سال 
محاكمه و محكوم كه هزاران زنداني سياسي »  مرگهايهيئت«

ال به جوخه مرگ ؤ سچند به  آنهاشده را صرفاً به دليل جواب
مخفيانه اين زندانيان را دولت ايران . كند  بررسي مي راسپرد

 صورت قتل عام قبول نكرد كه اين رگزاعدام نمود و ه
شدگان  اعداميق دق و هويت، تعداد  امروزتا. پذيرفته است

                             .نامشخص باقي مانده است

 يادبود 

 مصطفي قانيان، مهدي كرمي، فاطمه براتي، : خرداد، تهران25
  كسري شرفي، مبينا احترامي، كامبيز شعاعي، محسن ايماني

    محمد عسگري:  خرداد، تهران27
  ناصر اميرنژاد:  خرداد، تهران28
ندا آقا سلطان، كاوه عليپور، اشكان سهرابي، :  خرداد، تهران30

  بهمن جنابي
  شلر خضري:  تير، تهران2
  كيانوش آسا:  تير، تهران3

  يعقوب بروايه:  تير، تهران4بعد از 
  فرزاد هشتي: روز نامشخص، تهران

فميل طهماسبي                           : روز نامشخص، كرمانشاه
، مركز اسناد حقوق بشر ايران به تمامي كساني كه اتمهدر خ
 آنها شناخته نيست اند ولي اسامي  را از دست داده خودجانش
  .كند ترام ميابراز اح
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