
اعتراضات در ایران:  آمار کشته شدگان به دست کم ۳۰۴ نفر، از جمله ۴۱ کودک رسید/ کشته شدن  

 دستکم ۱۶  نفر در »جمعه خونین« در خاش 

به دست تعداد کشته  اعتراضات جاری  از جمله    ۳۰۴کم  شدگان  افزایش    ۲۴کودک و    ۴۱تن،  زن، 

های جنگی به معترضان  در پی اعتراضات روز گذشته نیروهای سرکوبگر با شلیک مستقیم گلوله  یافت. 

 ز معترضان را به قتل رساندند. نفر ا ۱۶کم در شهرستان خاش دست 

از جامعه جهانی خواست تا از خیزش مردم ایران حمایت کرده و در راستای    سازمان حقوق بشر ایران

 محدود کردن خشونت حکومت، اقدام فوری کنند. 

مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت: »پنجاه روز پس از آغاز  محمود امیری 

تر از قبل برای یک تغییر بنیادین به  نفر، مردم ایران مصمم   ۳۰۴اعتراضات و جان باختن بیش از  

حق  آیند. حکومت اما پاسخی جز گلوله و خشونت ندارد. جامعه جهانی موظف است از  ها می خیابان

تعیین سرنوشت مردم ایران حمایت کرده و با فشار بر جمهوری اسالمی، از باالتر رفتن تلفات انسانی  

 این تغییر جلوگیری کند.« 

کم  شدگان اعتراضات اخیر به دست بر اساس آمار و اطالعات سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشته 

شدگان زیر  تن از کشته  ۴۱هایی که این سازمان دریافت کرده،  نفر رسیده است. براساس گزارش  ۳۰۴

اند.  تن از این کودکان دختر و سه تن از کودکان تبعه کشور افغانستان بوده  ۹اند که سال سن داشته   ۱۸

شده است. تالش  ها شناسنامه و اسنادی که نشانگر سن دقیق ایشان باشد، دریافت نهنوز برای تمام آن 
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دارد. ادامه  آنان  سن  دقیق  ثبت   برای 

 

 تفکیک استانی 

های  ها به ترتیب از استان اند و بیشترین کشته استان مختلف گزارش شده  ۲۲شدگان تا امروز از  کشته 

شدن معترضان  هایی که کشته استان  اند.سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیالن بوده 

 زیر است:  ، به شرحدر آنها گزارش شده 

نفر،    ۲۲نفر، گیالن    ۲۶نفر، کردستان    ۳۰نفر، تهران    ۳۳نفر، مازندران    ۱۱۸سیستان و بلوچستان  

نفر،    ۴نفر، اصفهان    ۴نفر، خراسان رضوی    ۹نفر، البرز    ۱۳نفر، کرمانشاه    ۲۱آذربایجان غربی  

نفر، آذربایجان    ۲نفر، کهگیلویه و بویراحمد    ۲نفر، قزوین    ۲نفر، مرکزی    ۲نفر، لرستان    ۴زنجان  

  ۱نفر و سمنان    ۱نفر، بوشهر    ۲نفر، همدان    ۲نفر، خوزستان    ۲نفر، ایالم    ۲نفر، اردبیل    ۲شرقی  

 نفر. 

سپتامبر(    ۲۲شهریور )   ۳۱سپتامبر(،    ۲۱شهریور )   ۳۰ها به ترتیب در روزهای  همچنین بیشترین کشته 

  ۴آبان )  ۱۳اند. طی ماه جاری، روز جمعه زاهدان( گزارش شده سپتامبر، جمعه خونین  ۳۰مهر ) ۸و  

 کشته، خونبارترین روز بود. ۱۶کم نوامبر( با ثبت دست 

 شدگانخطر صدور احکام سنگین و برای بازداشت 

https://iranhr.us9.list-manage.com/track/click?u=64ee55048acaac9635974248b&id=16cc6637fe&e=141ff31e06


ها تن از بازداشت شدگان اعتراضات  های رسمی منتشر شده، تاکنون برای ده طبق اخباری که در رسانه 

تواند منجر به صدور حکم اعدام  »محاربه« و »فساد فی االرض« صادر شده که می اخیر، کیفرخواست  

 شود. 

دهد که مقامات جمهوری اسالمی، قصد دارند از صدور و حتی اجرای مجازات  شواهد بسیاری نشان می 

 اعدام در آینده، به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب گسترده مخالفان استفاده کنند. 

 شدگان حقوق بشر ایران بر »حداقلی«بودن آمار کشته تاکید سازمان 

کند که دریافت و بررسی گزارش  کشته را منتشر می   ۳۰۴سازمان حقوق بشر ایران در حالی آمار  

هایی که این سازمان دریافت کرده و هنوز موفق  شدگان روزهای پیشین ادامه دارد. تعداد گزارش کشته 

شدگان اعتراضات جاری بیش از آمار  ت. بنابراین، آمار واقعی کشته به تایید آنها نشده، بسیار بیشتر اس

 دهد. شود. سازمان حقوق بشر ایران به تحقیقات خود در این باره ادامه می ذکرشده برآورد می 

 


