
 

   

سازمان حقوق بشر ایران در مورد وقایع زندان اوین: جامعه بین الملل باید 

 قبل از بروز فجایع بزرگ تر، اقدام کند

ویدی گذشته،  آتششامگاه  از  با صدای  وهایی  همراه  تهران،  اوین  زندان  در  وسیع  سوزی 

های مربوطه بدون ادای هیچ توضیحی، نیروهای  تیراندازی متعدد، منتشر شد. همزمان، مقام

 سرکوب را به سمت این زندان روانه کردند. 

شدگان در کنار شرح رسمی از نخستین ساعات صبح امروز، ارائه آمار مجروحان و کشته

های جمهوری اسالمی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به وقایع، در رسانه

ها چهار زندانی، جان خود را از دست دادند. همچنین به گزارش قوه قضاییه، در این ناآرامی

نفر از ایشان به مراکز درمانی  ۱۰ها مجروح شدند که در این ناآرامی زندانی ۶۱این منبع، 

 منتقل شده و حال چهار تن وخیم گزارش شده است.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به پیشینه جمهوری اسالمی در کتمان حقایق و نظر به 

زندانسابقه در  کشتار  عادیی  و  مقامها  میان  دروغگویی  مسٔوول،بودن  توضیحات   های 

هایی به این سازمان رسیده که حاکی از تحریک  پذیرد. مضاف بر آن، گزارشرسمی را نمی

 هاست.زندانیان توسط نیروهای گارد ویژه و تهیه مقدمات سرکوب آن
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فوری   این فجایع، ورود  تنها راه درک کامل حقایق و مسٔوول شناختن مرتکبان  بنابراین، 

 ه و ایجاد یک سازوکار جهانی زیر نظر سازمان ملل متحد است.الملل به این پروندجامعه بین

 

  

مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: »تشکیل یک مکانیزم  محمود امیری

مستقل تحت نظر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به کشتار معترضان، اتفاقات زندان     تحقیق
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بی و  قانونی  پیگرد  و  این جنایتناوین  آمران  و  از هر زمان  ها ضروریالمللی عامالن  تر 

 تر، ایجاد شود.« دیگری است. این مکانیسم باید قبل از بروز فجایع بزرگ

گزارش و هم صبح روز همچنین  دیروز  هم  که  ایران رسیده  بشر  به سازمان حقوق  هایی 

 اند. باتون قرار گرفتهجاری، برخی از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی مورد ضرب و شتم با 

 

و    ۱۷شنبه  یکروز   زندانیان  بین  درگیری  و  در خصوص شورش  اخباری  نیز،  ماه  مهر 

های  نیروهای حکومتی در زندان مرکزی رشت )الکان(، منتشر شده بود که بر اساس گزارش 
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تایید نشده شش زندانی جان خود را ازدست دادند. سازمان حقوق بشر ایران هنوز موفق به  

 زندان الکان نشده است.  شدگان تایید تعداد یا هویت کشته

ویژه سازمان ملل متحد، تاکید  تر جامعه جهانی، بهسازمان حقوق بشر ایران بر نقش فعال

بینمی ویژه  سازوکار  یک  کردن  برپا  خواستار  و  نقض  کند  به  رسیدگی  برای  المللی 

 سیستماتیک حقوق مردم ایران از سوی جمهوری اسالمی است.

 

 


