
 قتل معترضان زیر شکنجھ 

تاکنون، دستکم  ۱۴۰۱شدگان، از ابتدای اعتراضات شھریور بر اساس تحقیقات کمیتھ پیگیری بازداشت 

گیری و یا در نتیجھ جلوگیری از دریافت درمان موثر  نفر در بازداشت بر اثر شکنجھ برای اعتراف   ۱۵

 .بعد از زخمی شدن با گلولھ، بھ قتل رسیدند 

الھی، حامد  شدگان عبارت است از؛ رامین فاتحی، یوسف رئیسی، محمد لطفاسامی برخی از این کشتھ 

مد گودرزی، امیرجواد اسعدزاده، ھیمن آمان، اسماعیل سلحشور، شادمان احمدی، شھریار عادلی، اح

پور، میالد خوشکام، سامان قادرپور و مھدی  پور، ایلیاد رحمانی دزوار، امید حسنی، محمد حاجی رسول 

 .زارع اشکذری

شود کھ حداقل  شدگان اعتراضات اخیر مشخص نیست، اما تخمین زده می تعداد دقیق بازداشت 

ھای متعددی ه و نیم گذشتھ در سراسر ایران دستگیر شده باشند. کمیتھ، گزارشماھزار نفر در سھبیست 

ھای سراسر کشور دریافت کرده و پیشتر در شدگان در زندان ھای جسمی و روحی بازداشت از شکنجھ 

گزارش شماره سھ خود بھ بخشی از آن پرداختھ است. این در حالی است کھ تنھا درباره بخش کوچکی  

شان  ھا خبررسانی صورت گرفتھ و نام تعداد زیادی از این افراد و شرایطا و شکنجھ ھاز بازداشت 

است. در این شرایط بالطبع اطالعات چندانی از کسانی در ھمچنان ناگفتھ و ناشنیده باقی مانده 

 .شوند، وجود ندارد ھای رسمی و غیررسمی کشتھ می بازداشتگاه 

ت جانی در مدت بازداشت و زندان است و بر اساس قوانین  ی یک زندانی، داشتن امنیاز حقوق اولیھ 

ھاست. در «ماده جمھوری اسالمی مسئولیت سالمتی زندانیان بر عھده دستگاه قضایی و سازمان زندان

ھا در مورد وظایف و اختیارات این سازمان آمده «تأمین امنیت و  نامھ سازمان زندان بند ث» آیین  ۹

ن و اتخاذ تمھیدات الزم برای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محافظت از موسسھ و زندانیا

 .مؤسسھ» بر عھده این سازمان است 

رسد، اما روی  این مسئولیت، ھرچند بر اساس شواھد و قرائن فراوانی کھ وجود دارد، بھ انجام نمی



یررسمی موجود در غ  ھای رسمی وجود دارد. در صدھا بازداشتگاهگاهکاغذ ھم تنھا در مورد بازداشت 

شده  شود، فرد بازداشت سراسر کشور، کھ اساسا وجود آنان ھم توسط منابع امنیتی و قضایی کتمان می 

 .دفاع و بھ شدت در خطر است مطلقا بی 

ھای غیررسمی بھ کمیتھ گفتھ بود کھ مدتی را در شدگان این بازداشتگاه پیش از این یکی از بازداشت 

ر حوالی کالھدوز تھران گذرانده و در تمام مدت، او و دیگر زندانیان را یک بازداشتگاه زیرزمینی د 

شد ھای مختلف انتقال می دادند. او گفتھ بود «حتی اگر انقالب ھم می در صندوق عقب ماشین بھ مکان 

 «.توانستید مکان ما را پیدا کنید شما نمی 

ھای رسمی ایران  هگاھا و بازداشت در ادامھ شرحی مختصر از آنچھ بر جانباختگان شکنجھ، در زندان

 .خوانید در بیشتر از سھ ماه گذشتھ را می

 اسماعیل دزوار 

مھر در جریان اعتراضات مردمی در این شھر  ۶اسماعیل دزوار شھروند اھل سقز، در تاریخ  

مھر پیکر او بھ بیمارستان این شھر منتقل شد. فعاالن کرد  ۱۸روز بعد و در روز ۱۲بازداشت شد. 

دانند. بھ شھادت این افراد آثار رگ او را بھ نقل از پرسنل بیمارستان بر اثر شکنجھ در بازداشت میم

  .کبودی بر بدن و بھ ویژه کبودگی و شکستگی بر قفسھ سینھ وی کامالً مشھود بوده است 

یروھای  گزارش داده کھ بعد از انتقال پیکر آقای دزوار بھ بیمارستان ن  نگاو،سازمان حقوق بشر ھھ 

اطالعات سپاه در سالن رادیولوژی بیمارستان پس از یک نشست کوتاه بھ مسئولین بیمارستان گفتند کھ 

دلیل مرگ وی را سانحھ رانندگی اعالم کنند کھ این درخواست با مخالفت شدید سوپروایزر بیمارستان  

 .روبرو شد 

بامداد جسد را   ۳پزشکی، ساعت بر اساس ھمین گزارش نیروھای اطالعات سپاه پس از مخالفت کادر 

 .نشانی وی را شبانھ دفن کردند بدون اجازه از بیمارستان ربوده و با ھمکاری نیروھای آتش

خانواده این شھروند ُکرد ھم تحت فشار نھادھای امنیتی علت مرگ فرزندشان را «سانحھ رانندگی»   

 .اعالم کردند 



 

جا  مھر برای حمل بار بھ سقز رفتھ بود کھ در آن ۲۱سالھ، در روز  ۴۹رامین فاتحی، شھروند کرد 

شود. او راننده وانت بود. رامین بھ ھمراه برادرش، وریا فاتحی بازداشت شد. ماموران بازداشت می

 .یک روز بعد خواھرش رادا فاتحی را نیز دستگیر کردند 

العات بھ  مھرماه، وزارت اط ۲۹حقوق بشر کردستان ھشت روز بعد، در روز بھ گزارش شبکھ 

 .خودکشی کرده است  خانواده رامین اعالم کرد کھ او در بازداشتگاه 

ھای شدید دانست و گفت ھا مرگ پدرش را در اثر شکنجھرامتین فاتحی فرزند او اما در گفتگو با رسانھ 

 .کھ در زمان شناسایی جسد بھ دایی او اجازه ندادند کھ پیکر پدرش را مشاھده کند 

در نھایت بدون اطالع خانواده، بھ صورت مخفیانھ در بھشت محمدی شھر سنندج  پیکر رامین فاتحی 

 .دفن شد 

آبان روز چھلم ژینا(مھسا) امینی ، در جریان  ۴الھی، شھروند اھل سنندج در تاریخ  محمد لطف 

امنیتی زخمی و در ھمان شرایط بازداشت -اعتراضات در این شھر بر اثر تیراندازی نیروھای نظامی

. بھ گفتھ نزدیکان محمد بازداشت او در محلھ «نایسر»، با وجود زخمی شدنش ھمراه با ضرب شود می

 .است و جرح شدید او بوده

بھ گزارش کردپا او در حالی کھ بھ شدت مجروح شده بود توسط نیروھای سپاه بھ درون یک   

آبان، پیکر   ۵شنبھ  یابد. صبح روز بعد، پنج خودروی ون برده شده و بھ مکانی نامعلوم انتقال می 

شود و مراسم تشییع او با حضور تعدادی از اعضای خانواده اللھی بھ خانواده تحویل می محمد لطف

گویند در بدن او بھ جز جای تیر،  شود. نزدیکان می و حضور چشمگیر نیروھای امنیتی برگزار می 

  .آثار کبودی ھم پیدا بود 

ھ در جریان اعتراضات اخیر در تھران بازداشت شده و سالھ شھروند اھل اشنوی ۳۷سامان قادرپور 

  ۱۴۰۱آبان  ۷نگاو، سامان در روز شنبھ زیر شکنجھ ماموران امنیتی جان باخت. بھ گزارش ھھ 



و  کشتھ شده اما ماموران امنیتی روز دوشنبھ از طریق تماس تلفنی خانواده قادرپور را مطلع کرده

عموی سامان پس از مراجعھ بھ   فرزندشان بھ تھران بروند.خواھند برای شناسایی جسد از آنان می 

کند. بر اساس این گزارش نھادھای امنیتی بھ عموی  سردخانھ بھشت زھرا جسد وی را شناسایی می 

کند کھ صورت سامان در اثر اند کھ او در اثر ایست قلبی فوت شده، اما عمویش تاکید می سامان گفتھ 

 .ده بود ش  شکنجھ کامالً کبود و زخمی 

پیکر سامان در بھشت زھرای تھران کفن شده و نھادھای امنیتی بھ خانواده قادرپور گفتند کھ مراسم   

کس حتی خاکسپاری پیکر سامان قادرپور باید با ھماھنگی اداره آگاھی اشنویھ برگزار شود و ھیچ 

دگاھش بھ خاک  آبان در شھر زا ۱۱مادرش حق مشاھده پیکر وی را ندارد. پیکر سامان قادرپور  

 .سپرده شد 

 یوسف رئیسی 

مولوی یوسف رئیسی، روحانی بلوچ پس از اعالم ھمبستگی با موالنا عبدالحمید بازداشت و کشتھ  

 .شد 

وش ماموران لباس شخصی سپاه، یوسف رئیسی، فرزند عبدالرشید امام جماعت بنابر گزارش حال 

 .، زیر شکنجھ کشتند ۱۴۰۱ن ماه آبا  ۹روستای ھریدوک شھرستان الشار را در روز دوشنبھ  

شود و پیکر بی جان او توسط  مولوی رئیسی توسط افرادی از مسیر مسجد و منزلش ربوده می 

  .شود در مقابل درمانگاه اسپکھ پیدا می  ۴۰۵سرنشینان یک خودرو پژو  

ه  آثار شکنجھ و ضرب و جرح و اثراتی از بستن دست و پای وی با طناب روی پیکر او قابل مشاھد 

 .بود 

خان بود کھ گفتھ شده در مراسم چھلم حدیث  گیر لرستانی ساکن قلعھ حسن احمد گودرزی، کشتی 

آذر   ۲۲ماند. در روز خبر می شود و خانواده روزھا از او بی آبان بازداشت می ۱۲نجفی در روز  

جان این روز بعد از بازداشت، پیکر بی   ۴۰شوند. خانواده جھت شناسایی پیکر او فراخوانده می 

شود کھ شاھدان عینی از آثار شکنجھ بر بدن او خبر  ورزشکار در حالی بھ خانواده تحویل می 



تیانک  گویند کھ قفسھ سینھ او شکستھ بود. احمد در آرامستان دارالسالم روستای خش دھند و می می

شود و خانواده او تحت فشار نیروھای امنیتی مراسم تشییع را با بخش اشترانکوه بھ خاک سپرده می

 .کنند تعدادی اندک از نزدیکان برگزار و در مورد نحوه مرگ او سکوت می 

شود و دیگر آبان از خانھ خارج می  ۱۶سالھ اھل شیراز روز  ۲۷میالد خوشکام، جوان  

   .دھند آبان، پیکر متالشی شده او را بھ خانواده تحویل می  ۲۲بعد، در روز  روز ۶  گردد.بازنمی 

کرد. ماموران با  کرده و با خواھر و مادر خود زندگی می فروشی کار می میالد در یک مغازه موبایل 

شوند او خود را از پلی خارج از  می گیرند و در ابتدا مدعی موبایل خود میالد با خانواده تماس می 

ای  ر شیراز پرت کرده و خودکشی کرده است. از شرایط تحویل جسد این بود کھ خبر رسانھ شھ

 .نشود 

 .ھا قرار دادند نزدیکان بعد از تدفین میالد شرح آنچھ گذشت را در اختیار رسانھ  

 امید حسنی 

آبان در حین بازگشت از  ۲۶سالھ در تاریخ  ۲۰بھ گزارش شبکھ حقوق بشر کردستان امید حسنی، 

باختگان سنندج در حد فاصل میدان محمدی و پایانھ مسافربری این شھر توسط  راسم چھلم جان م

شود. او سپس بھ بازداشتگاه ناحیھ نیروی انتظامی  نیروی انتظامی و با خشونت شدید بازداشت می

 .شود فروردین منتقل می ۱۲در میدان 

بوده بھ بیمارستان توحید سنندج منتقل   ھمان شب ماموران نیروی انتظامی او را در حالی کھ بیھوش 

کنند اما پس از یک شب بھ دلیل شدت جراحات ناشی از ضربات باتوم و خونریزی مغزی و  می

 .بازد داخلی جان می 

آبان و تنھا با حضور دو نفر از اعضای    ۲۷نگاو، پیکر امید حسنی شامگاه جمعھ بھ گزارش ھھ 

 .شود ندج بھ خاک سپرده میاش در آرامستان بھشت محمدی سنخانواده

شنبھ بیست و ششم  سالھ اھل بوکان در روز پنج  ۲۶ھیمن آمان، معروف بھ "ھیمن َرش"، جوان 

شود. بھ ماه در جریان اعترضات در بوکان بر اثر شلیک نیروھای امنیتی و نظامی زخمی می آبان 



نزل پدری این شھروند یورش  ماه، ماموران بھ مگزارش کردپا، بامداد روز جمعھ بیست و ھفتم آبان 

کند کھ پس از کنند. ھمین گزارش اضافھ می برند و او را با ضرب و شتم شدید بازداشت می می

ھای امنیتی بوکان منتقل و عالوه بر ضرب و شتم  بھ یکی از بازداشتگاه   بازداشت ھیمن آمان، او

 .شود شدید،با شوکر برقی نیز شکنجھ می 

شود و در آنجا دست، پا، صورت ک بازداشتگاه امنیتی در ارومیھ منتقل می ھیمن آمان در ادامھ بھ ی

 .بازد شکنند. ھیمن زیر شکنجھ جان می و سرش را می

گویند برای تحویل پیکر  گیرند و می ماموران روز چھارشنبھ دوم آذر ماه با پدر او تماس می

 .فرزندش بھ بازداشتگاه ارومیھ مراجعھ کند 

شود کھ باید مراسم خاکسپاری را در سکوت شود و بھ آنان گفتھ می ده آغاز میھمزمان تھدید خانوا

 .ھا حرفی نزنند برگزار کنند و در مورد نحوه جان باختن فرزندشان ھم با رسانھ 

  امیر جواد اسعدزاده

رود و دیگر  آبان، از خانھ بیرون می ۲۸امیر جواد اسعدزاده، شھروند اھل مشھد، عصر روز شنبھ  

کنند. ھا می گاهھا و بازداشت گردد. خانواده در پی یافتن او شروع بھ گشتِن بیمارستان نھ برنمی بھ خا 

کنند او بھ آنان یابند کھ بھ جرم دیوارنویسی بازداشت شده، بازپرس را پیدا می در نھایت درمی

بستری است. دھد کھ نگران نباشید، شوکر بھ دست فرزندتان خورده و او در بیمارستان اطمینان می 

گذارد و در  ھا را زیر پا میگویند کدام بیمارستان. خانواده در پی یافتن او ھمھ بیمارستان اما نمی 

گویند کھ او را کتک  یابد. پرسنل بیمارستان می نھایت در بیمارستان جواداالئمھ نشانی از او می 

ن آوردند و اجازه احیا داده جان در حالی کھ جای سالمی در بدن نداشت بھ بیمارستا خورده و نیمھ 

 .نشد، وقتی جان باخت جسد را از بیمارستان بردند 

در بھشت رضا مشھد و با تدابیر شدید امنیتی بھ خاک سپرده  ۱۴۰۱پیکر امیر جواد در دوم آذر  

 .شود می



 

آذرماه   ۲۸شود و در بامداد دوشنبھ  آذر در بوکان بازداشت می ۲پور در روز محمد حاجی رسول 

 .بازد یو بیمارستان قلیپور بوکان جان می سی از یک ھفتھ بستری در بخش آی پس 

آذر در حالی کھ بھ دلیل شدت شکنجھ قدرت تکلم خود را از دست داده بود با قرار   ۲۲در روز   او

شود، اما شدت  میلیون تومانی از زندان بوکان آزاد و مستقیم بھ بیمارستان منتقل می  ۵۰۰وثیقھ  

آذر ماه،  ۲۸آورد و در روز از شکنجھ بھ حدی بود کھ بیش از یک ھفتھ دوام نمی  جراحات ناشی

کند بوکان برگزار  آذر در روستای آلی  ۲۸ھمان روز دوشنبھ    شود. مراسم خاکسپاری اوکشتھ می 

 .«میرد دادند «شھید نمی بھ زبان کردی شعار می  کنندگان، شده و شرکت 

 حامد سلحشور 

شود. او در حالی کھ در  سال اھل ایذه در پنجم آذر ماه بازداشت می ۲۲زیر   حامد سلحشور، جوان

شود و مسیر اصفھان بھ سمت ایذه در حال حرکت بود، توسط ماموران اطالعات سپاه دستگیر می 

آذرماه کشتھ شده و ماموران امنیتی بھ سرعت پیکرش را دفن  ۱۰خبری در روز روز بی  ۵بعد از 

 .کنند می

ای بھ نام «قلعھ تل» در خارج از شھر ایذه انجام  دفن مخفیانھ پیکر حامد توسط ماموران در منطقھ  

شوند پیکر او را از قبر خارج کرده و در  شود اما زمانی کھ خانواده از محل دفن او باخبر می می

  .کنند وادگی» خانواده سلحشور در ایذه دفن می«آرامگاه خان 

 

 شھریار عادلی 

سالھ اھل سردشت اول آذر بھ دلیل شرکت در اعتراضات سراسری  ۲۷شھریار عادلی، شھروند 

شود. بھ گزارش شبکھ حقوق بشر بازداشت و بھ بازداشتگاه اداره اطالعات این شھر منتقل می

بازجویان این نھاد امنیتی مورد شکنجھ شدید جسمی  کردستان، شھریار در زمان بازداشت توسط

 .شده او منتشر شد ھایی از بدن شکنجھ گیرد و بعد از مرگ ھم عکس قرار می



برد با قرار وثیقھ آزاد سر میآذر در حالی کھ بھ دلیل شکنجھ در وضعیت وخیمی بھ  ۱۲او در روز 

  ۱۷روز بعد در روز  ۵شود. اما تنھا و بھ دلیل خونریزی داخلی در بیمارستان سردشت بستری می 

شوند کھ علت مرگ را بازد. در پی مرگ او خانواده تھدید می آذر بھ دلیل شدت جراحات جان می 

 .ایست قلبی اعالم کنند 

 پور ایلیاد رحمانی 

سالھ اھل شھرستان فیروزآباد، در زمین خالِی پشت   ۱۶جاِن ایلیاد رحمانی پور، نوجوان  پیکر بی 

در آرامستان فیروزآباد بھ   ۱۴۰۱آذر  ۱۴روز دوشنبھ    سافربری این شھر پیدا شده وترمینال م

 .شود خاک سپرده می 

ایلیاد (امیر محمد) سھ روز پیش از آن بازداشت شده بود و بعد از سھ   (RFI) بھ گزارش ار.اف.ای 

 .کنند روز پیکر او را در این شھر کوچک در جنوب شیراز پیدا می 

زارش، نھادھای امنیتی، شایعھ خودکشی این نوجوان را در شھر پخش کردند و بر اساس این گ 

سازِی خودکشی، چند ورِق خالی قرص ھم در کنار  گویند، مأموران برای صحنھ شاھدان عینی می 

  .اند پیکر او گذاشتھ 

 

  شادمان احمدی

اتھام شرکت در آذرماه بھ  ۱۷شنبھ سالھ اھل دھگالن در روز پنج  ۲۳شادمان احمدی، شھروند 

شود و بھ گزارش شبکھ حقوق بشر کردستان چند ساعت بعد بھ خانواده او اعتراضات بازداشت می

گویند کھ او پس از بازداشت دھند کھ در بازداشتگاه جان باختھ است. خانواده شادمان می اطالع می 

 .در اثر شکنجھ در بازداشتگاه کالنتری دھگالن جان خود را از دست داده است 

ھای تلگرامی وابستھ بھ سپاە پاسداران کردستان تلویحا  بر اساس ھمین گزارش یکی از کانال 

بازداشت این شھروند بھ اتھام «تخریب اموال عمومی، ایجاد ارعاب و اخالل در نظم عمومی» را 

 .کند در جریان اعتراضات مردمی دھگالن تایید می 



 
 ھدی زارع اشکذری 

شود و بھ خاطر  ل شرکت در اعتراضات در ایران بازداشت می مھدی زارع اشکذری، بھ دلی

  روز بعد در ۲۰رود. مھدی جراحات ناشی از شکنجھ ساعاتی پس از آزادی موقت بھ کما می 

 .بازد بیمارستان جان می 

گویند کھ «دماغ و تعدادی از سی فارسی نزدیکان مھدی زارع اشکذری میبی بھ گزارش بی  

ضربات شکستھ شده بود و آثار کبودی در صورت و بدن او مشھود بوده  ھای او در اثر دندان

   .«است 

بھ گزارش رادیو زمانھ خانواده مھدی زارع بھ شدت تحت فشار بودند تا مرگ فرزندشان را   

دی بھ  ۹«خودکشی» اعالم کنند و بعد از دو روز با پذیرفتن این شرط، جنازه مھدی در روز 

دی در گورستان اشکذر یزد   ۱۰شود و مراسم خاکسپاری او شنبھ  اش تحویل داده میخانواده

 .شود برگزار می 

بوده و مدتی نیز دانشجوی دانشگاه بولونیا در ایتالیا بوده است. مھدی   ۱۳۷۰او متولد سال 

 .ونیم پیش پس از مرگ مادرش بھ ایران برگشتھ بود یکسال 

دیگری از جملھ؛ آیدا رستمی، دنیا   شدگانآنان آمده از کشتھ  بھ غیر از افرادی کھ شرح

خور، امین  فرھادی، کورش پاژخ، مصطفی مباشر، عاطفھ نعامی، رضا شرفی، حسن ناصری 

خانلو، مرتضی سلطانیان، محمد عبداللھی، عماد حیدری، مھدی کابلی کفشگیری نیز نام برده 

شدن در  مان کشتھ ھای مشکوک و غیرقابل توضیح داشتند. این کھ این افراد در زشده کھ مرگ

ھای دیگر جان باختند، ھنوز در اند یا در خیابان و مانند سایر معترضان بھ شکلبازداشت بوده 

ای نشده و ما ھنوز در مورد  دست تحقیق است. بھ اینھا باید افرادی را کھ نامشان ھرگز رسانھ 

 .دانیم را نیز بیافزاییمھا چیزی نمی آن

 شدگان بازداشت کمیتھ پیگیری  
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