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 MDE 13/6104/2022: رقم الوثيقة 2022 األول تشرين /أكتوبر 13 :  التاريخ 

 

 الحكم لنظام املناهضة الشبابية املظاهرات أثناء األطفال  قتل: إيران

 

ال تزال السلطات اإليرانية ممعنة بال هوادة في حملة من القمع الوحشي لوأد ما يعده الكثيرون في إيران انتفاضة شعبية ضد نظام  

شامالً على المتظاهرين من األطفال الذي خرجوا بشجاعة إلى الشوارع  الجمهورية اإلسالمية، وقد شملت هذه الحملة هجوماً  
، قتلت قوات األمن  2022سبتمبر/أيلول    16ع السياسي والالمساواة. ومنذ اندالع االنتفاضة في  من أجل مستقبل يخلو من القم

ا منها إلخماد روح يً طفالً وأصابت كثيرين آخرين بجروح، وهي بمأمن تام من أي حساب أو عقاب، سع 23اإليرانية ما ال يقل عن  

 ة على زمام السلطة مهما كان الثمن. المقاومة في نفوس الشباب اإليراني، وإحكام قبضتها الحديدي

  مهسا )زينة( أمينيوقد اشتعلت شرارة االنتفاضة الشعبية المحتدمة في إيران اآلن بموجة من الغضب واالستنكار لوفاة الشابة 

، بعد أيام من اعتقال شرطة "اآلداب" لها بصورة تعسفية بسبب  2022سبتمبر/أيلول    16عاًما في الحجز في   22البالغة من العمر 
ير أن المحور الذي تدور حوله مظاهرات االحتجاج لم يلبث  غ  .في إيران بقوانين الحجاب اإللزامي التمييزية والمسيئةالتزامها عدم 

أن اتسع ليشمل مظالم أعم ضد مؤسسة الحكم في إيران، ويتضمن مطالب بوضع حد لنظام الحكم في الجمهورية اإلسالمية.  
ى تحدي نظام الحكم  واتسمت المظاهرات بزيادة ملحوظة لمشاركة أطفال المدارس وطالب الجامعات، الذين أظهروا عزًما جريًئا عل

الديني الهرِم المنغمس حتى النخاع في ممارسة التمييز واإلفالت من العقاب، وعلى النضال من أجل النهوض بإيران وتحولها إلى  

 نظام يحترم مبدأ المساواة وحقوق اإلنسان. 

األمن اإليرانية الستخدام القوة بصورة  طفاًل لقوا حتفهم بسبب لجوء قوات  23ويتضمن المرفق األول لهذه الوثيقة أسماء وتفاصيل 

  20وكان من بين الضحايا األطفال   2022.1سبتمبر/أيلول   30إلى   20أيام من مظاهرات االحتجاج، من   10غير قانونية على مدى 

 2سنة.  17سنة و 16سنة، وثالث فتيات، اثنتان منهن تبلغان من العمر  17و  11صبيًا، تتراوح أعمارهم بين  

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن العدد الحقيقي لمن قتلتهم قوات األمن من األطفال أعلى من الرقم المذكور، وتواصل المنظمة  
سنة؛ ولكن المنظمة تسعى   18لضحايا ورد أن أعمارهم تقل عن  3تحقيقاتها. وتعلم المنظمة بخمس حاالت أخرى على األقل 

 للحصول على مزيد من المعلومات المؤكدة عن أعمار الضحايا أو أسمائهم بالكامل، أو المالبسات التي اكتنفت وفاتهم. 

وعة. وُقتل اثنان منهم على  على األقل( أردوا قتلى بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات األمن بصورة غير مشر 17ومعظم األطفال )
ولقي ما ال يقل عن أربعة أطفال حتفهم من جراء   4التي أطلقتها قوات األمن بصورة غير مشروعة،  األقل بسبب الكريات المعدنية

ن ثم  إصابات تتوافق مع آثار الضرب المفضي إلى الموت. وفي القائمة التالية، تُصنَّف البيانات بحسب السبب المذكور للوفاة، وم

 (. 4)  فضي إلى الموت(؛ والضرب الم2)  كريات المعدنية(؛ وال 17تُدرج تحت أحد العناوين التالية: الذخيرة الحية )

  30( إلى األقلية البلوشية المضطهدة في إيران، وقد قتلتهم قوات األمن يوم 10وينتمي نحو نصف الضحايا األطفال المسجلين ) 
وكان هذا اليوم أكثر  –  ، في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان" الجمعة الدامية"سبتمبر/أيلول، الذي أطلق عليه 

وقد ُقتل ستة من األطفال العشرة في زاهدان عندما أطلقت قوات األيام حصًدا لألرواح في حملة القمع الحكومية لالحتجاجات. 

والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والمارة والمصلين، أثناء قمعها العنيف لمظاهرة  والكريات المعدنيةاألمن الذخيرة الحية 
وقع كبير للصالة بالقرب من المسجد  ، وهو ممصلى زاهدان الكبير وقعت في أعقاب صالة الجمعة خارج أحد مراكز الشرطة قبالة 

وسقط أربعة أطفال قتلى في حمالت القمع التي شنتها قوات األمن على مظاهرات أخرى اندلعت في  5الرئيسي في المدينة. 

 
، أو يف املظاهرات التي تشهدها مختلف املدن اإليرانية  2022سبتمرب/أيلول   19إىل  16لم تحصل منظمة العفو الدولية عىل أي معلومات تتعلق بوفاة أطفال خالل األيام الثالثة األوىل من آخر موجة للمظاهرات، أي من  1

قمع  بصورة غري مرشوعة ل كرياتطالق طلقات الخرطوش وغريها من السبتمرب/أيلول يف شتى أنحاء البالد. غري أن املنظمة ما برحت توثق أنماًطا واسعة النطاق من لجوء قوات األمن إلطالق الذخرية الحية وإ 30منذ 

 املظاهرات، مما أسفر عن وقوع إصابات خطرية للمئات من املتظاهرين واملارة، بما يف ذلك األطفال. 
 (. 22(، وستاره تاجیك )رقم 21(، ونیکا شاکرمی )رقم 20أسماء الفتيات الثالث هي: سارینا إسماعيل زاده )رقم  2
سبتمرب/أيلول يف مدينة جارمسار بمحافظة سيمنان؛   21تل يف ضحايا، ولم تدرج أسماؤهم يف القائمة الحالية ملنظمة العفو الدولية: مهدي أسجاري الذي ق  فيما ييل أسماء خمسة أطفال آخرين ورد أنهم كانوا من بني ال 3

 30تل يف  لول يف مدينة إسالم آباد غرب، بمحافظة كرمنشاه؛ ومتني غانربزحي الذي ق  سبتمرب/أي 21تل يف سبتمرب/أيلول يف مدينة بندر أنزايل، بمحافظة جيالن؛ وأمري فوالدي الذي ق   21تل يف وأمري نوروزي الذي ق  

 سبتمرب/أيلول يف زاهدان، بمحافظة سيستان وبلوشستان.    30تل يف سبتمرب/أيلول يف مدينة زاهدان، بمحافظة سيستان وبلوشستان؛ وطفل يف الثانية من عمره، قيل إن اسمه العائيل مريشيكاري، ق  
، كما تعرض للرضب املربح عىل رأسه. وبناء عىل املعلومات التي نرشتها وسائل إعالم  الكريات املعدنية(، أطلقت عليه 23حظ أن ثمة معلومات تشري إىل أن طفالً آخر من الضحايا، ي دعى مهدي موسوي نيكو )رقم يال  4

 قد تسببت أو ساهمت يف وفاته. الكريات املعدنيةاملفيض إىل املوت، ولكن من املحتمل أن تكون جروحه الناجمة عن  مستقلة، أدرجته منظمة العفو الدولية يف فئة أعمال القتل الناجمة عن الرضب
 . (17(؛ وجواد بوشه )رقم 16(؛ وعيل براهوي )رقم 13(؛ ويارس شاهوزهي )رقم 12(؛ وسدیس کشاني )رقم 11(؛ وسامر هاشمزهي )رقم 8مین جمشاد زهي )رقم أمن بني هؤالء محمد  5
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د  وتشير األدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن سبعة من األطفال على األقل ق 6مختلف أنحاء زاهدان في اليوم نفسه. 

 سبتمبر/أيلول بسبب طلقات أصابتهم في القلب أو الرأس أو غيرهما من األعضاء الحيوية.  30تلوا في زاهدان في قُ 

وكرمنشاه  9(، 1وألبرز ) 8(، 4وغرب آذربيجان ) 7(، 5مدينة بمحافظة طهران )  11تلوا في  أما األطفال الثالثة عشر الباقون فقد قُ 

 12(. 1وزنجان )11(، 1أحمد ) وكهكيلويه وبوير10(، 1)

% من إجمالي الوفيات التي سجلتها منظمة العفو الدولية في صفوف المتظاهرين والمارة. وقد سجلت  16ويشكل األطفال نسبة 
من الرجال والنساء واألطفال الذين قتلتهم قوات األمن اإليرانية منذ اندالع االحتجاجات   144المنظمة حتى اآلن أسماء وتفاصيل 

  19، من اإلثنين  خالل فترة سبعة أياممن هؤالء الضحايا  58. وقد سقط 2022تمبر/أيلول  سب  16في جميع أنحاء إيران في  
ورد أنهم   10سبتمبر/أيلول في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان؛ و  30منذ  76سبتمبر/أيلول؛ و  25سبتمبر/أيلول إلى األحد  

أكتوبر/تشرين األول؛ وال تزال المنظمة عاكفة على التحقيق في  3و 1تلوا أثناء قمع قوات األمن لمظاهرات أخرى في زاهدان بين  قُ 

 .2022مزيد من التقارير التي تواترت عمن سقطوا من القتلى منذ مطلع أكتوبر/تشرين األول 

  21وستة أطفال في  13سبتمبر/أيلول؛  20الثالثة والعشرين المسجلة: طفل واحد في وفيما يلي ترتيب زمني لحاالت وفاة األطفال 

  10و 18سبتمبر/أيلول؛  28و 17سبتمبر/أيلول،   25، و16  23وطفل واحد في كل من  15سبتمبر/أيلول؛   22واثنان في  14سبتمبر/أيلول؛ 

 20وال ُيعرف على وجه الدقة التاريخ الذي أصيب فيه أحد هؤالء األطفال بإصابات مميتة.  19سبتمبر/أيلول.   30في 

من   أزمة عميقة من اإلفالت العاموهذه الجولة األخيرة من أعمال قتل األطفال في سياق المظاهرات إنما ترجع جذورها إلى  
حيث يفلت من العقاب مرتكبو أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي،   ،ال تزال سائدة في إيران منذ أمد بعيد العقاب

ع لألمم المتحدة بالقدر الكافي بالقياس إلى نطاق وفداحة انتهاكات حقوق اإلنسان ولم يتصدَّ لها مجلس حقوق اإلنسان التاب

ا في  ومطردة من االستخدام غير المشروع للقوة، بم بأنماط مشابهةالماضية والمستمرة. وقد قوبلت موجات االحتجاج السابقة 
أثناء طفاًل على األقل،  21، مما أدى، مثاًل، إلى إزهاق أرواح المئات من المتظاهرين والمارة، من بينهم المميتةذلك القوة 

 . 2019اني  المظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء إيران في نوفمبر/تشرين الث

والعديد  ، والمفوض السامي لألمم المتحدة، ألمين العام لألمم المتحدةاولقد تجاهلت السلطات اإليرانية مراًرا دعوات ومناشدات 

تخدام  ، بأن تقلع عن االسوالجمعية العامة لألمم المتحدة، والدول األعضاء في األمم المتحدة، اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدةمن 

ج ِهت دعوات للسلطات اإليرانية بإجراء تحقيقات فعالة،  غير المشروع للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المحتجين والمارة. ووُ 
وإقامة دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتجرعها  

 المتظاهرون واألشخاص المحرومون من حريتهم، ولكن هذه الدعوات القت آذانًا صماء هي األخرى.  

جدر بمجلس حقوق اإلنسان أن يتحرك على وجه االستعجال بعقد جلسة خاصة بشأن إيران. ونظًرا لجسامة الجرائم المرتكبة  وي

التي يجرمها القانون الدولي، وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي شهدتها إيران، وظاهرة اإلفالت من العقاب 
على الدول األعضاء في المجلس اعتماد قرار أثناء الجلسة الخاصة يقضي بإنشاء آلية    المتغلغلة في مؤسسات الدولة، يتعين 

دولية مستقلة للتحقيق ومحاسبة الجناة. ويجب أن تقوم هذه اآللية بجمع األدلة على أفدح انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في  

وحفظها، وتحليلها، على نحو يفي بالمعايير العامة لمقبولية   إيران، وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وتوطيدها،
األدلة في اإلجراءات القضائية، والمساعدة في التحقيقات، والمالحقة القضائية لكل من ُيشتبه في مسؤوليته الجنائية عن تلك  

 االنتهاكات.

 
 (. 15(؛ وأميد ساراني )رقم 14(؛ ومحمد رخشانی )رقم 10(؛ وأميد صفرزهي )رقم 9شیروزهي )رقم  من بني القتىل جابر 6
تلت يف (؛ وستاره تاجیك التي ق  4سبتمرب/أيلول )رقم  21تل يف (؛ ومحمد رضا رسوری الذي ق  21سبتمرب/أيلول )رقم  21أو  20تلت يف تلوا يف طهران نیکا شاکرمی التي ق  من بني الضحايا الخمس من األطفال الذين ق   7

 (.7سبتمرب/أيلول )رقم  28تل يف (؛ وأمري مهدي فرخي بور الذي ق  6سبتمرب/أيلول )رقم  25تل يف (؛ وسياوش محمودی الذي ق  22سبتمرب/أيلول )رقم  22
تل يف  محمودبور الذي ق   الله  عبد(؛ و 2سبتمرب/أيلول )رقم  21تل يف  (؛ وأمني معرفت الذي ق  1سبتمرب/أيلول )رقم   20تل يف من بني الضحايا األربع من األطفال املسجلني من محافظة غرب آذربيجان زكريا خيال الذي ق   8

 (.19وبر/ترشين األول، ولكن تاريخ إطالق النار عليه غري معروف )رقم أكت 5تل يف (؛ ونيما شفق دوست الذي ق  3سبتمرب/أيلول )رقم  21
 (.20سبتمرب/أيلول )رقم   23تلت يف انظر حالة سارينا إسماعيل زاده التي ق   9

 (.18سبتمرب/أيلول )رقم  21تل يف الذي ق   يانظر حالة أمري حسني بساط 10
 (.5سبتمرب/أيلول )رقم  22تل يف درام آذرنوش الذي ق  بانظر حالة  11
 (.23سبتمرب/أيلول )رقم  21تل يف انظر حالة مهدي موسوي نيكو الذي ق   12
 (. 1انظر حالة زكريا خيال من بريانشهر، محافظة غرب آذربيجان )رقم  13
(؛ ومهدي  18(؛ وأمري حسني بساطي من كرمنشاه، محافظة كرمنشاه )رقم 3غرب آذربيجان )رقم  (؛ وعبد الله محمودبور من قرية بالو، محافظة2انظر حالة أمني معرفت من أشنوية، محافظة غرب آذربيجان )رقم  14

حظ أن  (؛ وفيما يتعلق بحالة نيكا شاكرمي، ال 22(؛ ونيكا شاكرمي من طهران، محافظة طهران )رقم 4(؛ ومحمد رضا رسوري من شاهر ري، محافظة طهران )رقم 23موسوي نيكو من زنجان، محافظة زنجان )رقم 

 سبتمرب/أيلول عندما اتصلت بأرستها آلخر مرة. 20سبتمرب/أيلول، ولكن من املحتمل أن يكون الحادث الذي أفىض إىل موتها قد وقع قبيل منتصف ليل  21تاريخ الوفاة املسجل يف شهادة دفنها هو 
 (. 22ه تاجيك من طهران، محافظة طهران )رقم (؛ وستار 5درام آذرنوش من دهدشت، محافظة كهكيلويه وبوير أحمد )رقم بانظر حالة  15
 (. 20انظر حالة سارینا إسماعيل زاده من كرج، محافظة ألربز )رقم  16
 (. 6انظر حالة سياوش محمودي من طهران، محافظة طهران )رقم  17
 (. 7انظر حالة أمري مهدي فرخي بور من طهران، محافظة طهران )رقم  18
(؛  13(؛ ويارس شاهوزهی )رقم  12(؛ وسديس كشاني )رقم 10(؛ وسامر هاشمزهي )رقم 10(؛ وأميد صفرزهي )رقم 9(؛ وجابر شیروزهي )رقم 8مد أمني جمشاد زهي )رقم يشمل الضحايا العرش املسجلون مح 19

 (. 17(؛ وجواد بوشه )رقم 16(؛ وعيل براهوي )رقم 15(؛ وأميد ساراني )رقم 14ومحمد رخشاني )رقم 
 (. 19شفق دوست )رقم انظر حالة نيما  20

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6070/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4314/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4314/2021/en/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde13/5789/2022/ar/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F76%2F268&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F76%2F268&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F76%2F268&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://daccess-ods.un.org/tmp/8719920.5160141.html
https://daccess-ods.un.org/tmp/8719920.5160141.html
https://daccess-ods.un.org/tmp/8719920.5160141.html
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F76%2F178&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False


الدولية  العفو منظمة  –  عام بيان   

www.amnesty.org/ar 
3 

ة العالمية لفتح التحقيقات الجنائية وإقامة الدعاوى  كما تجدد منظمة العفو الدولية دعواتها لجميع الدول بممارسة واليتها القضائي

 القضائية على المسؤولين اإليرانيين المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن أي جرائم ينص عليها القانون الدولي. 
 

 املنهجية 

منظمة العفو الدولية إفادات ، جمعت  2022سبتمبر/أيلول  16في إطار تحقيقاتها المستمرة بشأن قمع االحتجاجات في إيران منذ 

من المتظاهرين، وغيرهم من شهود العيان، وأقارب الضحايا، وغيرهم من المتضررين من أعمال القمع، فضاًل عن المدافعين عن  

حقوق اإلنسان والصحفيين داخل إيران. كما أرسلت مصادر خارج إيران إلى منظمة العفو الدولية ما تلقته من معلومات من مصادر 
يسية في إيران، بما في ذلك أقوال شهود العيان ورواياتهم لألحداث، سواء المكتوبة أو التسجيالت الصوتية. كما عكفت المنظمة  رئ

على تحليل األدلة الصوتية المرئية، وشهادات الوفاة والدفن التي تشير إلى األسباب الطبية الشرعية للوفاة، فضاًل عن البيانات 
 سمية المسربة، وتقارير وسائل اإلعالم الحكومية. الرسمية، والوثائق الر 

حالة من    14ويقتصر عدد وفيات األطفال التي سجلتها منظمة العفو الدولية على الضحايا الذين أمكن التعرف على أسمائهم. وفي  

هم المحامون واألقارب حاالت ضحايا األطفال، استندت النتائج إلى معلومات قدمها أفراد تأثروا باألحداث بشكل مباشر، ومن بين
رسلت هذه المعلومات إلى المنظمة مباشرة، أو كانت منشورة علًنا في ثنايا تصريحات أدلى بها 

ُ
والجيران وشهود العيان؛ وقد أ

  أقارب الضحايا أو محاموهم، وتناقلتها وسائل اإلعالم أو وسائل التواصل االجتماعي. أما الضحايا التسعة الباقون، فقد وثقت منظمة
العفو الدولية حاالتهم استناًدا إلى معلومات تلقتها من نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيين. ورغبًة في التحقق من مصداقية هذه  

المعلومات، أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم للوقوف على المصادر التي استقوا منها تلك المعلومات، والتي تضمنت 
ألصدقاء، وشهود العيان، وغيرهم من المصادر الرئيسية. وقامت منظمة العفو الدولية بعمليات بحث  عموًما األقارب، والجيران، وا

على اإلنترنت بشأن كل ضحية من الضحايا. وحيثما تيسر لها العثور على مقاالت صحفية أو منشورات على وسائل التواصل 

حة على اإلنترنت مع المعلومات التي تلقتها مباشرة من  االجتماعي بشأن الضحايا، قامت المنظمة بمضاهاة المعلومات المتا

 مصادر رئيسية أو ثانوية. 

وحفاظًا على أمن مصادر المعلومات، حجبت منظمة العفو الدولية أسماء جميع األفراد الذين زودوها بمعلومات، وأي تفاصيل من  
 شأنها أن تكشف عن هوياتهم. 

السلطات اإليرانية على حرية الوصول إلى اإلنترنت، ومناخ الخوف والقمع الشديد الذي يسود البالد، لم  ونظًرا للقيود التي تفرضها 

يتيسر لمنظمة العفو الدولية حتى اآلن إال الحصول على أدلة وثائقية تثبت أعمار ستة من الضحايا األطفال فحسب، بما في ذلك  
ولكن في إطار عملية المضاهاة والتثبت التي قامت بها منظمة العفو  21ية. شهادات الدفن أو صور شواهد القبور أو وثائق الهو

من الضحايا األطفال الثالثة والعشرين الذين أمكن تحديد هوياتهم. كما تمكنت المنظمة   19الدولية، تيسر لها الحصول على صور 
تلوا في محافظات غير سيستان  قُ   من الحصول على ملصقات العزاء الخاصة بعشرة من الضحايا األطفال الثالثة عشر الذين 

سبتمبر/أيلول، في زاهدان بمحافظة    30(. أما بالنسبة لألطفال البلوشيين العشرة الذين ُقتلوا في  2وبلوشستان )انظر المرفق 
ة سيستان وبلوشستان، فلم يتيسر العثور على أي ملصقات للعزاء بشأنهم ألن الطقوس المتعلقة بالعزاء والدفن في هذه المنطق

من البالد ال تتضمن عادة نشر مثل هذه الملصقات. وفي بعض الحاالت، قامت منظمة العفو الدولية أيًضا بالتمعن في الصور أو 

 التسجيالت المصورة التي تظهر جثث األطفال، وقد بدت عليها آثار جروح مروعة في الرأس أو الجذع. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كتوبة عىل شواهد قبور املوتى متطابقة مع املعلومات املسجلة يف شهادات الوفاة والدفن.  ت سجل تواريخ امليالد والوفاة يف شهادات الوفاة والدفن يف إيران، إىل جانب سبب الوفاة. وبوجه عام، تكون تواريخ امليالد والوفاة امل 21

 خضع إلرشاف القضاء. ي سمح لألقارب بدفن موتاهم أو بناء شواهد قبورهم إال بعد صدور شهادة دفن من هيئة الطب الرشعي اإليرانية، وهي مؤسسة تابعة للدولة توال 
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 (  1املرفق )

 30و 20قتلتهم قوات األمن اإليرانية أثناء املظاهرات بني   نقائمة األطفال الذي
 2022 سبتمرب/أيلول

 

 أطفال قتلتهم قوات األمن بالذخرية الحية  .1

 

 خيال   زكريا .1

 
  16  العمر من  البالغ خيال، زكريا على النار األمن  قوات أطلقت

  بيرانشهر،  في اندلعت التي المظاهرات أثناء قتيالً  فأردته عاًما،
 معلومات  وأفادت. أيلول/سبتمبر 20  في آذربيجان، غرب محافظة

  أطلقت األمن   قوات أن الرئيسية المصادر أحد  من   مستقاة

 وبينما  مترين، نحو مسافة  من  خيال زكريا  على الحية الذخيرة
  أيًضا، مبرًحا ضربًا أوسعته األرض، على  مستلقيًا ينزف كان

 أن الرئيسي المصدر وأفاد. واليدين  الساقين  في بكسور فأصيب
  كبار من   والعديد الجمعة، صالة وإمام بيرانشهر، محافظ

  ظلوا واالستخبارات، األمن  جهازي في  اآلخرين  المسؤولين 
 ببيان اإلدالء على لحملها أسرته على   شديدة  ضغوطًا يمارسون

  أحد أن تزعم التي الحكومية الرواية يؤكد  مصور،  تسجيل في

 .خيال زكريا قتل المسلحة الكردية المعارضة أفراد
 

 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر
 
 

 معرفت   أمين .2
 

  عاًما،  16 العمر من  البالغ معرفت،  أمين  الثوري الحرس أفراد قتل

  أيلول،/سبتمبر 21 في  آذربيجان، غرب  بمحافظة أشنوية،  مدينة في
  وقد. المتظاهرين  على عشوائيًا الحية الذخيرة نيران إطالقهم أثناء

 فيها يصف  المتظاهرين  ألحد رواية على  الدولية العفو منظمة حصلت

  من  الرصاصة وخرجت... قلبه في برصاصة  معرفت أمين أصيب" كيف
 شاهد إفادة صحة يؤكد مصوًرا  تسجيالً  المنظمة  وفحصت." ظهره

 . معرفت أمين  جثة ظهر في الرصاصة  عن  ناجًما ثقبًا يظهر إذ  العيان،
 

 
 

 

 
 

 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر
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 محمودبور   للا  عبد .3
 

  الذخيرة  العسكرية، شبه  سيجاالب قوات فيها بما األمن، قوات أطلقت
 قوات مقر  من   مقربة على تجمعوا  الذين  المتظاهرين  على  الحية

  21 في آذربيجان، غرب بمحافظة بالو  قرية في الباسيج
  العمر  من   البالغ  محمودبور، هللا  عبد بحياة  أودى مما أيلول،/سبتمبر

  أحد من  صوتية رسالة على  الدولية العفو  منظمة وحصلت. عاًما 17
 يقتلوننا[ األمن  قوات عناصر أي]  إنهم: "فيها قال العيان، شهود

  كيف يظهر بالو  من   مصوًرا  تسجيالً  المنظمة وفحصت". مباشر   بشكل

  ابتعد  أن بعد  حتى الحية الذخيرة إطالق في  األمن  قوات استمرت
  مبعدة  على يتظاهرون  وكانوا الباسيج، مقر مدخل عن  المتظاهرون

 . أحد  على وشيك خطر أي يشكلوا  أن دون من  المكان من 
 

 

 
 

 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر
 
 

 سروري   رضا محمد  .4
 

  أفغاني صبي وهو سروري، رضا محمد على النار األمن  قوات أطلقت

 في  المظاهرات أثناء قتيالً  فأردته عمره،  من   عشرة  الرابعة في
  7 وفي. أيلول /سبتمبر  21 في طهران، بمحافظة  ري، شاهر

  من  صورة تويتر في حسابه على محاميه نشر األول، تشرين /أكتوبر
 وهي اإليرانية، الشرعي الطب هيئة  عن  الصادرة دفنه شهادة

 رضا  محمد أن فيها وجاء القضاء، إلشراف تخضع  حكومية مؤسسة

  عن   نجم ،" المخ أنسجة في وتهتك نزيف"  بسبب توفي سروري
  هذه ينشر إنه المحامي وقال". السرعة عالي بمقذوف إصابته"

  من  الحكومية  اإلعالم ووسائل السلطات لمنع الرسمية الوثيقة
 الصبي وفاة سبب  أن تزعم كاذبة روايات بث على  بعد فيما اإلقدام

  من   العديد فيها ُيقتل  التي الحاالت في كدأبها ،"االنتحار" هو

 منظمة  فحصت كما. األمن  قوات أيدي  على  والمارة المتظاهرين
  يظهر  إذ المحامي، ذكره ما  صحة يؤكد مصوًرا تسجيالً  الدولية العفو

  أحد وقال. رأسه من  بغزارة تسيل والدماء األرض، على مستلقيًا سروري رضا محمد فيه
 مؤخرة في ناري بطلق  أصيب سروري  رضا محمد إن الدولية العفو لمنظمة  الرئيسية المصادر

.  المتظاهرين  على عشوائية بصورة  النار تطلق كانت التي األمن  قوات من  فراره أثناء رأسه

  عما جهًرا التحدث مغبة  من   سروري رضا  محمد  عائلة واالستخبارات األمن   مسؤولو وحذر
 . حدث

 
 

 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر
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 بدرام آذرنوش  .5

 

  16قتل أفراد الحرس الثوري بدرام آذرنوش، البالغ من العمر  
عاًما، في مدينة دهدشت، بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، في 

سبتمبر/أيلول، أثناء إطالقهم الذخيرة الحية بصورة عشوائية   22
على المتظاهرين. وقال أحد شهود العيان لمنظمة العفو الدولية 

وكان يتفرج على الناس فقط.  "كان الصبي مستنًدا إلى جدار،
كان المتظاهرون يفرون، ولم يخطر بباله أن الرصاص يمكن أن 

يطلق في اتجاهه أيًضا... كانت قوات األمن تطلق نيرانها مراًرا 

في كل االتجاهات، وكان باإلمكان أن تصيب نيرانهم أي شخص 
في المكان؛ المسألة مسألة حظ أن يصاب المرء بطلق ناري أم 

 ال". 

 

 

 المصدر: أفراد متأثرون بشكل مباشر 

 

 محمودي   سياوش .6

 
  من  البالغ محمودي،  سياوش على نيرانها  األمن  قوات أطلقت

 طهران شهدتها  التي المظاهرات أثناء قتيالً  فأردته عاًما،  16  العمر

  من   الدولية العفو منظمة  تتمكن   ولم. أيلول/سبتمبر  25 في
  فحصت ولكنها مقتله، مالبسات  عن   معلومات على الحصول

 أيلول،/سبتمبر  30  في اإلنترنت على  الثكلى ألمه مصوًرا تسجيالً 
  الناس وتدعو الشارع، في البنها بصورة  تمسك وهي فيه وتظهر

  هذا الجميع؛ ليعلم: " التسجيل  في وقالت. جنازته حضور إلى

...  محمودي  سياوش  سياوش؛ ولدي[ الصورة إلى تشير وهي]
  فخورة  أنا. رأسه على  النار أطلقوا. ولدي[ األمن  قوات عناصر] قتلوا

  إنهم. أحد من  خائفة لست. محمودي سيواش  أم أكون بأن
 ."أسكت لن  ولكني الصمت، ألتزم  بأن  يأمرونني[ السلطات]

 
 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر
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   بور فرخي  مهدي   أمير .7
 

  17 العمر من  البالغ بور، فرخي مهدي  أمير األمن  قوات قتلت
  شارع  من   بالقرب المظاهرات أثناء النار عليه أطلقت عندما عاًما،

  أحد وقال. أيلول/سبتمبر  28 في  طهران بالعاصمة کشاورز بلوار

 إن  الدولية العفو لمنظمة إيران، خارج يعيش  وهو الضحية، أقارب
  أن إلى تشير إيران في رئيسية مصادر  من   الواردة المعلومات

 وأنه الحية، والذخيرة المعدنية الكريات عليه  أطلقت األمن  قوات
  وأفاد.  صدره في نارية طلقات  عن  ناجمة بجروح  متأثراً  توفي

 أرغموا االستخبارات  مسؤولي أن الخارج في يعيش  الذي قريبه
 زوًراً  فيها يقول مصور  تسجيل في بأقوال اإلدالء  على الصبي والد

 إذا  بناته إيذاء أو  بقتله وهددوا سيارة، حادث في توفي  ابنه إن

 . ذلك  رفض
 

 
 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر

 

 

 زهي  جمشاد  أمين  حمد م  .8
 

  30  في عاًما، 17 العمر من   البالغ  زهي، جمشاد  أمين  محمد األمن  قوات قتلت
  مراكز أحد خارج الجمعة صالة أعقاب  في خرجت لمظاهرة العنيف قمعها أثناء أيلول/سبتمبر

  الرئيسي  المسجد من  بالقرب  للصالة  كبير موقع وهو الكبير، زاهدان مصلى  قبالة الشرطة
  قد كان أنه الرئيسية المصادر أحد وأفاد. وبلوشستان سيستان  بمحافظة زاهدان، في

  الشرطة بقوات  وإذ الموقع، من  بالقرب منزله  إلى يسير وكان الجمعة، صالة  من  للتو انتهى

 . المصلى من  بالقرب قلبه في فتصيبه النار عليه  تطلق
 

 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر

 

 شيروزهي   جابر .9
 

  أثناء  أيلول/سبتمبر  30 في عاًماً،  12 العمر من   البالغ شيروزهي، جابر األمن  قوات قتلت

  محافظة  زاهدان، بمدينة شيراباد  حي في اندلعت التي للمظاهرات العنيف القمع من  حملة
  أطلقت اإلنسان، حقوق دعاة عليها حصل التي للمعلومات ووفًقاً  وبلوشستان؛ سيستان

 . رأسه في ناري  بطلق فأصابته شيروزهي  جابر على  النار األمن  قوات
 

 وصحفيون نشطاء :  المصدر
 
 

 أميد صفرزهي  .10

 

  عاًما،  17 العمر من   البالغ صفرزهي، أميد األمن  قوات قتلت
  في للمظاهرات  العنيف القمع أثناء أيلول/سبتمبر  30 في

  سيستان بمحافظة  زاهدان، بمدينة شيراباد حي
  العفو لمنظمة الرئيسية المصادر أحد وقال. وبلوشستان

  قوات أطلقتهما عنقه  في ناريتين  بطلقتين   أصيب إنه الدولية
 . األمن 

 

 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر
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   هاشمزهي سامر .11
 

  في عاًما، 16 العمر من   البالغ هاشمزهي، سامر األمن  قوات قتلت

 في خرجت لمظاهرة  عنيفة قمع حملة أثناء أيلول/سبتمبر  30
 زاهدان مصلى  قبالة للشرطة مركز خارج الجمعة،  صالة أعقاب

 في الرئيسي  المسجد من  بالقرب  للصالة كبير موقع وهو الكبير،
 المصادر  ألحد ووفًقا. وبلوشستان سيستان بمحافظة زاهدان،

  من  السلطات حذرتها جثته،  لتسلم أسرته  ذهبت عندما الرئيسية،
 أو عليه  النار أطلقت األمن  قوات أن تفيد  تصريحات بأي اإلدالء مغبة

 . مقتله بشأن  بشكوى التقدم 

 
 

 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر
 

 

   كشاني  سديس .12

 

 
 في  عاًماً، 14  العمر من  البالغ كشاني، سديس  األمن  قوات قتلت

 خرجت لمظاهرة العنيف  القمع من   حملة أثناء أيلول/سبتمبر  30
  زاهدان مصلى  قبالة للشرطة مركز  خارج الجمعة  صالة أعقاب في

 في الرئيسي  المسجد من  بالقرب  للصالة كبير موقع وهو الكبير،

 حصل لمعلومات ووفًقا. وبلوشستان سيستان بمحافظة زاهدان،
 على النار  أطلقت األمن  قوات فإن  اإلنسان، حقوق نشطاء عليها

 . وقلبه رأسه  في فأصابته كشاني سديس 
 

 
 وصحفيون نشطاء :  المصدر

 

 

 شاهوزهي   ياسر .13
 

سبتمبر/أيلول أثناء قمعها   30عاًما، في  16، البالغ من العمر قتلت قوات األمن ياسر شاهوزهي
مصلى زاهدان  العنيف لمظاهرة خرجت في أعقاب صالة الجمعة خارج مركز للشرطة قبالة 

بمحافظة سيستان وبلوشستان. ووفًقا  ، بالقرب من المسجد الرئيسي في زاهدان، الكبير 
ياسر وات األمن أطلقت النار على لمعلومات حصل عليها نشطاء حقوق اإلنسان، فإن ق

 فأصابته في قلبه.  شاهوزهي

 المصدر: نشطاء وصحفيون

 

 

 

 



الدولية  العفو منظمة  –  عام بيان   

www.amnesty.org/ar 
9 

 

 رخشاني  محمد  .14

 
 

  30 في  عاًما، 12  العمر من  البالغ رخشاني، محمد األمن  قوات قتلت
 كوسر حي شهدها  لمظاهرات العنيف قمعها أثناء أيلول/سبتمبر

 لمعلومات ووفًقا. وبلوشستان سيستان  محافظة  زاهدان، بمدينة
  النار أطلقت األمن   قوات فإن اإلنسان، حقوق نشطاء عليها حصل

 . رأسه في  فأصابته رخشاني محمد على

 
 

 وصحفيون نشطاء :  المصدر

 

 أميد ساراني  .15

 
 

  30 في   عاًما، 13 العمر من  البالغ ساراني،  أميد األمن  قوات قتلت
 في اندلعت  التي للمظاهرات العنيف قمعها أثناء أيلول،/سبتمبر

 حصل لمعلومات ووفًقا. وبلوشستان سيستان بمحافظة زاهدان،

 على النار  أطلقت األمن  قوات فإن  اإلنسان، حقوق نشطاء عليها
 . صدره في  ساراني  أميد

 
 

 وصحفيون نشطاء :  المصدر

 
 

 

   براهوي  علي  .16
 

 
  30 في   عاًما، 14 العمر من  البالغ براهوي،  علي األمن  قوات قتلت

  الجمعة صالة أعقبت لمظاهرة العنيف قمعها أثناء أيلول،/سبتمبر
  من  بالقرب الكبير، زاهدان مصلى  قبالة يقع للشرطة مركز خارج

. وبلوشستان سيستان بمحافظة زاهدان،  في الرئيسي المسجد

 أصيب براهوي علي فإن اإلنسان، حقوق نشطاء قاله لما ووفًقا
 .  المصلى  داخل يزال ال وهو  وصدره عنقه في نارية  بطلقات

 
 وصحفيون نشطاء :  المصدر
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 بوشه  جواد .17
 

  العنيف قمعها أثناء أيلول/سبتمبر  30  في عاًما،  11  العمر من  البالغ  بوشه، جواد األمن  قوات قتلت
  الكبير، زاهدان مصلى قبالة يقع للشرطة مركز خارج الجمعة صالة أعقاب في خرجت لمظاهرة

 التسجيالت وتظهر. وبلوشستان سيستان  بمحافظة المدينة، في  الرئيسي  المسجد من  بالقرب

 في المكان من  نقلها أثناء بالدماء، المضرجة جثته الصبي  مقتل فور التقطت  التي المروعة  المصورة
 أصابوا لقد"  قائالً  الموقع في رجل ويصيح  الناس؛ صرخات فيها تعالت واالرتباك  الفوضى من  أجواء

 قام االنزعاج، على  تبعث أخرى بصرية سمعية أدلة على  الدولية العفو منظمة حصلت وقد ". طفالً 
 من األيسر الجانب في جرح وكأنه يبدو ما  وتظهر المنظمة، لدى األسلحة خبراء أحد بتحليلها

  الرئيسية، المصادر ألحد ووفًقاً . كبيرة غائرة  فجوة خلف األيمن  خده  في وآخر الصبي، رأس مؤخرة

  الحية، الذخيرة عليه األمن قوات  أطلقت عندما  رأسه مؤخرة في برصاصة  الصبي أصيب فقد
 . خده من  الرصاصة وخرجت

 
 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر
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 ة أطفال قتلتهم قوات األمن بطلقات الكريات املعدني  .2

   بساطي حسين  أمير .18
 

 
  عاًما، 15 العمر من  البالغ بساطي، حسين  أمير األمن  قوات قتلت

  كرمنشاه، مدينة في المظاهرات أثناء أيلول/سبتمبر  21 في
 اإلنسان حقوق عن  المدافعين  أحد وأرسل. كرمنشاه بمحافظة

 شهود  أحد من   مكتوبة  إفادة الدولية العفو منظمة إلى إيران خارج
  إصابته  فور توفي بساطي حسين  أمير إن فيها قال  العيان،

  من  الشغب  مكافحة شرطة عليه أطلقتها التيالكريات المعدنية ب

 . قريبة مسافة
 

 وصحفيون نشطاء :  المصدر

 

   دوست شفق  نيما .19
 

  في آذربيجان، غرب بمحافظة أورومية، في دوست شفق نيما توفي
  متأثًرا عمره،  من   عشرة  السادسة في وهو األول،  تشرين /أكتوبر 5

.  األمن  قوات عليه أطلقتها التي معدنيةالكريات ال عن  نجمت بجروح
  العفو لمنظمة  الخارج في اإلنسان حقوق عن  المدافعين  بعض وقال

 األحداث موقع في  مصادر من  تلقوها التي المعلومات إن الدولية

 الطبي العالج طلب  عن   محجًما ظل  دوست شفق نيما  أن تفيد
  ولم. السلطات عليه  تقبض أن خشية إصابته  بعد  أيام عدة لمدة

  اكتنفت  التي  المالبسات  من   التثبت من   الدولية العفو منظمة  تتمكن 
  إلصابته الدقيق  التاريخ ذلك في  بما الدقة، وجه على وفاته

  إلى عمدت والمخابرات األمن  أجهزة أن  المنظمة وعلمت بالطلقات،

 . له حدث عما التحدث  مغبة  من  وحذرتهم وترهيبهم، أهله مضايقة
 

 
 

 وصحفيون نشطاء :  المصدر
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 فيض إىل املوتبسبب الرضب امل ُقتلوا األطفال الذين  .3

   زاده  إسماعيل  ارينا س .20
 

 مظاهرات أثناء عاًما  16 العمر من   البالغة إسماعيل سارينا  ُقتلت
 في ألبرز، بمحافظة كرج، بمدينة جوهردشت  حي في االحتجاج

  المصادر أحد من   الواردة للمعلومات ووفًقا. أيلول/سبتمبر  23

  على بالهراوات ضربتها األمن  قوات إن إيران، في الرئيسية
 أسرتها أفراد أخضعت ثم ،أنفاسها اضتف ىتح رأسها

.  الصمت  التزام على إلكراههم  والترهيب الشديدة للمضايقات
  إسماعيل سارينا  جثة برؤية لألسرة السماح السلطات ورفضت

  موقع  إلى أبيض كفن  في الجثة أحضروا وإنما وفاتها؛ بعد زاده
 مراسم واتسمت. الفور على دفنها على األسرة وأجبروا الدفن،

  بتخويف قاموا الذين   والمخابرات األمن  لعناصر  كثيف بوجود الدفن 

 .وغيرهم األقارب  من   المعزين 
  سارينا وفاة حظيت أن بعد األول، تشرين/أكتوبر 7 وفي

 مما وخارجها، إيران في  واسعة، إعالمية بتغطية زاده  إسماعيل
  سارينا أن ألبرز، محافظة  في القضاء رئيس  ،فاضلي  حسين  زعم واالستنكار، االستياء من  موجة أثار

 .المباني أحد سطح  من  نفسها بإلقاء انتحرت زاده  إسماعيل
  اإليراني، الثوري بالحرس  مرتبطة وكالة وهي لألنباء، الدولية تسنيم وكالة بثت التالي، اليوم وفي
 لم ابنتها أن تفيد التي الرسمية الرواية فيها كررت زاده، إسماعيل سارينا  والدة مع  قصيرة مقابلة

  ،"فردا راديو"  مؤسسة نقلت  نفسه، اليوم في  ولكن . منتحرة وتوفيت االحتجاجات، في تشارك
 عناصر  إن قوله زاده إسماعيل سارينا  أقارب  أحد عن  إيران، خارج مستقلة إعالمية مؤسسة وهي

 الرواية  تكرار على إلكراهها والمضايقة التخويف من   شديدة لضغوط أمها  أخضعوا  قد  الثوري الحرس

 في رئيسية  مصادر عن  نقالً  ،"فردا راديو " مؤسسة  أفادت األول، تشرين /أكتوبر 12 وفي. الرسمية
  أخرى  صنوف إنزال أو زاده، إسماعيل  سارينا شقيق بقتل هددوا والمخابرات األمن  عناصر  أن إيران،

  فرد أي ضد  شكاوى  بتقديم األسرة أمروا كما. علًنا الرسمية الرواية أسرته تكرر  لم ما به، األذى من 
 كما.  منتحرة  ماتت زاده إسماعيل سارينا   أن تفيد التي الرسمية الرواية   في تشكك  مؤسسة أو

 ذويها إلى زاده إسماعيل سارينا  جثة إعادة جعلت السلطات أن" فردا  راديو"  مؤسسة كشفت
 .  علًنا الكاذبة الرسمية الرواية بقبولهم مشروطة

 

 
 ر مباش  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر

 

 شاكرمي   نيكا .21
 

  20 في  عاًما،  16 العمر من   البالغة شاكرمي،  نيكا اختفت

  وتبين  طهران؛ في المظاهرات في مشاركتها بعد أيلول،/سبتمبر
 في وجاء. توفيت أنها أيلول،/سبتمبر  29 في أي أيام، تسعة بعد

  تاريخ أن الدولية،  العفو منظمة عليها اطلعت التي دفنها، شهادة
 متعددة إصابات" إلى الوفاة وُعزيت أيلول،/سبتمبر 21 هو الوفاة

 ". صلب بجسم االرتطام عن  نجمت

  أنها شاكرمي نيكا حالة على  مطلعة رئيسية مصادر وأفادت
 حوالي عند مرة آخر صديقاتها وإحدى والدتها مع هاتفيًا تحدثت

 مسؤولي  إن وقالت أيلول،/سبتمبر  20  يوم مساء  11:30 الساعة
  ومحيت الحق، وقت في  المحمول هاتفها  وأغلق. يالحقونها األمن 

 األيام مدى وعلى. االجتماعي التواصل وسائل على حساباتها
 معلومات  أي على الحصول مراًرا أسرتها حاولت التالية، التسعة

  وهيئات االعتقال، ومراكز الشرطة، مراكز من  العديد  من  عنها

  نيكا بمصير لها علم أي تنكر إما كانت  السلطات  ولكن . إيران في الشرعي الطب وهيئة المخابرات،
 اتصاالت أسرتها  تلقت نفسها، الفترة وخالل.  لألسرة متضاربة معلومات  تقدم أو  مكانها، أو شاكرمي

  عن  اإلفصاح عن   امتنعوا ولكنهم الثوري،  الحرس  عناصر  من   إنهم يقولون أفراد عدة من   متكررة هاتفية
  إيوين  سجن   إلى نقلت ثم  أيام، بضعة  الثوري الحرس لدى محتجزة ظلت إنها وقالوا أسمائهم،
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 نفى إيوين، سجن   من  عنها معلومات على  للحصول أسرتها سعت عندما هذا، ورغم. بطهران

 هناك.   محتجزة  تكون  أن المسؤولون

 
 طهران في ( آغاهي) اإليرانية بالشرطة الجنائية التحقيقات إدارة سلطات أبلغت المطاف، نهاية وفي

  نيكا  أوصاف تطابق طهران، محافظة في كهريزك بمدينة مشرحة في جثة هناك بأن األسرة
  فتبين   كهريزك، بمشرحة عجالة، في  الجثة، بمعاينة ألسرتها ُسمح  التالي،  اليوم وفي. شاكرمي

  كانت فقد أسرتها،  أفراد مع اإلعالم وسائل أجرتها التي للمقابالت ووفًقا. شاكرمي  نيكا جثة أنها لهم
  األسرة ونقلت. الجمجمة على  شديدة  ضربات وآثار واألسنان، واألنف، الوجه، بعظام كسور هناك

  من   ساعات  قبل ولكن  هناك، لدفنها لرستان، بمحافظة أباد، خرم  في صالحين  مقبرة إلى الجثة

 في ودفنتها سًرا، المشرحة من  الجثة  بنقل والمخابرات األمن  أجهزة قامت للدفن،  المحدد الموعد
 .األسرة  موافقة  بدون لرستان، محافظة في فيسيان، بضاحية  النائية" الغيب حياة" قرية

  
  والتحريف، النفي، أنماط من   الماضي في  اإليرانية السلطات عليه دأبت ما مع  يتماشى نحو وعلى

 جانب من  شاكرمي نيكا وفاة على األضواء تسليط مواجهة في مسؤولية أي من   للتنصل والتعتيم،

  بأي  القيام دون من   وفاتها، عن  كاذبة روايات السلطات  نشرت والعالمية، المحلية  اإلعالم وسائل
  على لحملها أسرتها على  الضغوط السلطات فيه صعدت الذي الوقت في وشاملة، نزيهة  تحقيقات

 .وفاتها بشأن  الرسمية الرواية صحة فيها تؤكد علنية بتصريحات اإلدالء
 

  المضايقة أشكال من  ذلك وغير التعسفي، لالعتقال شاكرمي نيكا أسرة أفراد السلطات أخضعت كما
 األول،  تشرين /أكتوبر 3 يوم تعسفيًا وخالها خالتها على القبض السلطات  ألقت فقد. والتخويف

  5 في اإلسالمية إيران جمهورية إذاعة  بثت حتى ذلك على أيام بضعة تمض  ولم. مؤقًتا واحتجزتهما

  الرسمية، الرواية يقبالن وهما وخالها خالتها فيه تظهر دعائيًا مصوًرا  تسجيالً  األول تشرين /أكتوبر
 ووسائل اإليرانية السلطات تردده لما  مماثلة  عبارات  باستخدام المتظاهرين  أفعال  إلى ويشيران

  تزعم فتاة الدعائي التسجيل هذا في ويظهر. المتظاهرين  سمعة  لتشويه الحكومية اإلعالم
 أو للمظاهرات  بصلة يمت ال موتها أن وتزعم المباني، أحد تدخل وهي شاكرمي، نيكا أنها السلطات

  منزل  من   بالقرب المباني أحد سطح  من " سقوطها"   عن   نجمت وإنما األمن،  قوات  أيدي على الضرب

  خال من   انتزعت قد التصريحات هذه فإن الرئيسية، المصادر أحد من  الواردة للمعلومات ووفًقا. خالتها
 األول تشرين /أكتوبر 6  وفي. بالعنف التهديدات ذلك في بما اعتقالهما، أثناء باإلكراه الفتاة وخالة

  مصورة  إفادة في بتصريح باإلدالء الدعائي المصور التسجيل على شاكرمي نيكا والدة ردت ، 2022
  اإلعالم وسائل بثته الذي  التسجيل  في ظهرت التي الفتاة إن يهاف  قالت ، "فردا راديو " بثها  مؤثرة،

  وإن باإلكراه، كاذبة بأقوال اإلدالء على وأختها أخاها  أجبرت قد  السلطات  وإن ابنتها، ليست  الحكومية
 .انتحرت  ابنتها أن تزعم التي الرسمية للرواية  قبولها تعلن   لم ما منها باالنتقام  أيًضا توعدت السلطات

 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد: المصدر

 
 مباشر  بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر

 

 

   تاجيك  ستاره .22
 

  في  األفغانية الجنسية تحمل فتاة  وهي تاجيك، ستاره  ُقتلت
  طهران، العاصمة  في المظاهرات أثناء عمرها،  من  عشرة السابعة

 المصادر أحد من   الواردة المعلومات  وأفادت. أيلول/سبتمبر  22 في
  وتهتكات جروح آثار عليهما بدت وجسمها وجهها أن الرئيسية

 قوات أيدي على ساحقة  ضربات عن  نجمت وفاتها أن تدل  شديدة

 شهادة على  المسجلة البيانات مع المعلومات  هذه وتتوافق. األمن 
  وتفيد. الدولية العفو منظمة عليها اطلعت التي تاجيك، ستاره  دفن 

  االرتطام عن   نتجت متعددة إصابات"  عن   نجمت الوفاة أن الشهادة
 أسرة أفراد والمخابرات األمن  عناصر أخضع  وقد". صلب  بجسم

 .الصمت التزام على إلكراههم والتخويف  الشديدة للمضايقات الفتاة
 
 

   مباشر بشكل متأثرون  أفراد :  المصدر
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 نيكو  موسوي  مهدي .23
  

 
  أثناء عاًما،  16  العمر من  البالغ نيكو، موسوي  مهدي األمن  قوات قتلت

  21 في زنجان، بمحافظة زنجان،  في اندلعت  التي المظاهرات
 اإلعالم وسائل من   اثنتان نشرتها لمعلومات  ووفًقا. أيلول/سبتمبر

 عناصر أطلق ،"إنترناشيونال إيران"و " واير إيران" وهما المستقلة،
  موسي ديمه  على الكريات المعدنية األمر بادئ في األمن  قوات

  ضربوه ضربات قاتلة ثم فسقط على األرض، الخلف، من  نيكو

 إلى  الموقع من  نقله وتوفي أثناء وبدنه، رأسه على بالهراوات
 . المستشفى 

 
 

 وصحفيون نشطاء :  المصدر
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 2022سبتمبر/أيلول  30و  20تلوا أثناء المظاهرات بين ملصقات العزاء الخاصة بعشرة أطفال ق    –  2المرفق 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 ملصق عزاء زكريا خيال 

 أعاله(  1في المرفق   1)انظر رقم 

 عزاء سارينا إسماعيل زاده لصقم

 أعاله(   1في المرفق  20)انظر رقم 
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 معرفتملصق عزاء أمين 

 أعاله(  1المرفق  في  2)انظر رقم 
 

 محمودبور  هللا عبدملصق عزاء  

 أعاله(  1في المرفق   3)انظر رقم 
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 ملصق عزاء نيما شفق دوست 

 أعاله(   1المرفق في  19)انظر رقم 

 ملصق عزاء أمير مهدي فرخي بور 

 أعاله(  1في المرفق   7)انظر رقم 
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 أعاله(  1في المرفق   6ملصق عزاء سياوش محمودي )انظر رقم 
 

 أعاله( 1في المرفق  18ملصق عزاء أمير حسين بساطي )انظر رقم 
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 أعاله(  1في المرفق  23ملصق عزاء مهدي موسوي نيكو )انظر رقم 

 أعاله( 1في المرفق   21ملصق عزاء نيكا شاكرمي )انظر رقم  


