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 ۱۴۰۱عتراضاتا 

این آمار، تنها مربوط به مواردی است که سازمان حقوق بشر ایران تا لحظه تنظیم این گزارش تایید  

ر بیشتر  دیده در ناحیه چشم، بسیاهای دریافتی ، آمار شهروندان آسیب کرده است. اما طبق گزارش

 است 

 

های مرتبط با شلیک هدفمند  گزارش  با توجه به کثرت: ۱۴۰۱بهمن  ۱۴سازمان حقوق بشر ایران؛ 

مأموران امنیتی به سر و صورت معترضان که منجر به نابینا شدِن تعداد بسیاری از شهروندان  

شده است و همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که شلیک به صورت و   ویژه زنان جوان()به 

تر شهرهای ایران رخ داده است،  های اخیر، در بیشکننده در تجمعات اعتراضی ماه چشم افراد شرکت 

سازمان حقوق بشر ایران، این اقدام غیر انسانی و فراقانونی نهادهای امنیتی ایران در سرکوب  

  کند.اعتراضات مردمی را امری سیستماتیک ارزیابی می 

خواهد تا با ارسال اطالعات مربوط  رو، سازمان حقوق بشر ایران از همه شهروندان ایرانی می از این 

صورت هدفمند، به دست مأموران امنیتی بینایی خود را از  به افرادی که در اعتراضات سراسری به 

ما را در تکمیل این     اند، در راستای پاسخگو کردن آمران و عامالن این جنایات دست داده 

   یاری کنند.    مستندسازی 

ها در راستای  ترین گامایران، گفت: »یکی از مهم بشر مقدم، مدیر سازمان حقوق محمود امیری 

بشر و اجرای عدالت آشکار کردن ابعاد جنایات از طریق  حقوق دادخواهی برای قربانیان نقض  

ای، رهبر  ست؛ و این امر مستلزم همکاری و مشارکت همه شهروندان است. علی خامنه مستندسازی 

https://iranhr.net/fa/tag/3903/


یک از جنایاتشان  جمهوری اسالمی و نیروهای سرکوبگر تحت فرمان او باید بدانند که از هیچ

  پوشی نخواهد شد و باید در قبال تمام جنایاتشان پاسخگو باشند.«چشم

اپ و تلگرام به شماره  توانند اطالعات و مستندات خود را از طریق سیگنال، واتس شهروندان می 

  ارسال کنند.  mail@iranhr.net یا ایمیل ۰۰۶۱۴۷۸۴۹۴۸۴۹

 لینک توییتر سازمان حقوق بشر ایران 

 دیده نام و مشخصات شهروندان آسیب 

های گذشته اطالعات مربوط به شماری از شهروندانی  پژوهشگران سازمان حقوق بشر ایران، در ماه 

زنی یا پینت  های ساچمه که در جریان اعتراضات سراسری، بینایی یک یا هر دو چشم آنها هدف سالح 

این آمار، تنها مربوط   اند.یتی قرار گرفته است را راستی آزمایی و جمع آوری کرده بال مأموران امن

به مواردی است که سازمان حقوق بشر ایران تا لحظه تنظیم این گزارش تایید کرده است. اما طبق  

  دیده در ناحیه چشم، بسیار بیشتر است.های دریافتی ، آمار شهروندان آسیب گزارش 

تاکید کرد که صدها معترض از فاصله نزدیک هدف قرار   یک گزارش یمز درتاپیشتر نیویورک 

  دیده یا نابینا شده است.  اند و چشمان آنها آسیب گرفته 

نژاد(  اکرم و لبافی  ان )فارابی، رسول طبق این گزارش، چشم پزشکان سه بیمارستان بزرگ تهر

بیمار با آسیب چشمی را در جریان اعتراضات پذیرش کردند. پزشکان در    ۵۰۰رویهم بیش از  

ست  مورد پذیرش مجروحان چشم خبر داده بودند. این در حالی  ۸۰کم استان کردستان نیز از دست

نقاط حساس بدن معترضان همچون    های ویژه فراجا، شلیک عمدی بهکه حسن کرمی، فرمانده یگان

  ای« خواند.و عملکرد این یگان سرکوبگر را »حرفه  انکار کرد  چشم را

دیدگان را آغاز کرده است. فهرست زیر که  آوری اطالعات مربوط به آسیب سازمان حقوق بشر جمع 

یاب  حقیقت  هیات   المللی وندی تکمیل خواهد شد، در اختیار نهادهای بین به کمک اطالعات شهرو

  ملل متحد قرار خواهد گرفت. بشر سازمان شورای حقوق 

  

  راحله امیری -۱
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  ساله اهل کرمان ۳۰روانشناس و شهروند  

 ای توسط مأموران امنیتی، از ناحیه چشم راست نابینا شد. بر اثر شلیک گلوله ساچمه   ۱۴۰۱اوایل آذر  

  

  الهه توکلیان -۲

  

 

دانشجوی مقطع دکتری در رشته مدیریت بازرگانی و شهروند ساکن مشهد )اهل اسفراین در استان  

 خراسان( 

  ای یک چشم خود را از دست داد.ساچمه در مشهد بر اثر شلیک گلوله  ۱۴۰۱اواخر مهر 

  

  نیلوفر آقایی -۳



 

  مدرس و کارشناس ارشد مامایی و شهروند ساکن تهران

نظام پزشکی تهران، از طرف  در جریان تجمع پزشکان در مقابل سازمان   ۱۴۰۱او اوایل آبان  

  ای قرار گرفت و یک چشم خود را از دست داد.نیروهای امنیتی هدف گلوله ساچمه 

  

 کیمیا زند  -۴

  

 

  شهروند ساکن تهران 

ال مأموران امنیتی قرار گرفت و  در خیابان هدف گلوله پینت ب ۱۴۰۱چشم راست او در چهارم آبان  

  آسیب جدی دید. بعد از چند عمل جراحی، کمی بینایی او بازگشته است. 

  محدثه )غزل( رنجکش -۵



 

 ساله، ساکن بندرعباس  ۲۱دانشجوی حقوق در دانشگاه آزاد بندرعباس و شهروند  

وران  ای مأمدر جریان تجمع مردمی در بندرعباس هدف گلوله ساچمه  ۱۴۰۱آبان   ۲۴او در روز  

 امنیتی قرار گرفت و بینایی چشم راست خود را از دست داد.

  

  فریده صلواتی پور  -۶

  

 

 شهروند ساکن سنندج 

ای از سوی مأموران امنیتی یک چشم خود را  بر اثر شلیک گلوله ساچمه  ۱۴۰۱آبان   ۲۶او در روز  

  از دست داد.

  یاسر الوندیانی  -۷



 

  ساله ساکن همدان  ۳۴ورزشکار و شهروند  

ای مأموران امنیتی قرار گرفت و  هدف گلوله ساچمه   ۱۴۰۱او در اعتراضات مردمی در شهریور  

 بینایی یک چشم خود را از دست داد.

  

  علی محمدی -۸

 

 ساله ساکن همدان ۲۲شهروند  

اِی  در خیابان طالقانی همدان بر اثر شلیک گلوله ساچمه  ۱۴۰۱شهریور  ۳۰این شهروند در روز  

   مأموران امنیتی، چشم راست خود را از دست داد.

  کوثر افتخاری -۹



 

  جوی دانشگاه تهران و شهروند اهل تبریزدانش

و در جریان حمله مأموران امنیتی به تجمع دانشجویان در حوالی   ۱۴۰۱مهر ماه  ۲۰او در روز  

  ای بینایی یک چشم خود را از دست داد.میدان انقالب تهران، بر اثر شلیک گلوله ساچمه 

  

  حسین عابدینی - ۱۰

 

 ساله ساکن تهران  ۲۰فعال در حوزه مدلینگ و شهروند  

ای توسط مأموران امنیتی به تجمع  ، به دنبال شلیک گلوله ساچمه ۱۴۰۱شهریور   ۳۰او در روز  

  از ناحیه چشم چپ آسیب دید و بینایی یک چشم خود را از دست داد. اعتراضی در تهران، 

  بهزاد همراهی  - ۱۱



 

  ساله ساکن تهران ۴۳شهروند  

در تهران، بر اثر شلیک گلوله پینت بال از سوی مأموران امنیتی، چشم   ۱۴۰۱آبان   ۲۴او در روز  

  چپ خود را از دست داد. 

  حسین حسین پور - ۱۲

  

 

  ساله و اهل مهاباد  ۲۵شهروند  

اِی مأموران  در جریان برپایی تجمعات اعتراضی، بر اثر شلیک گلوله ساچمه  ۱۴۰۱آبان  ۲۶او روز  

   ت. امنیتی، بینایی چشم چپ خود را از دست داده اس

  

   کوثر )مهبانو( خشنودی کیا - ۱۳



 

 دار تیم ملی ایران و نایب قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان آسیا و شهروند ساکن کرمانشاه کمان 

زن نیروهای یگان ویژه قرار گرفت و بینایی  های ساچمه هدف شلیک سالح   ۱۴۰۱آذر   ۱۸او روز  

 چشم چپ خود را از دست داد.

  پرویز یاری  - ۱۴

  

 

 شهروند ساکن کرمانشاه 

در جریان برپایی تجمع اعتراضی در شهرک »دره دریژ« در کرمانشاه، بر اثر   ۱۴۰۱او در آذر  

  ینایی چشم چپ خود را از دست داد.ای از سوی مأموران امنیتی، ب شلیک گلوله ساچمه 

  حسین نوری - ۱۵



 

  ساله ساکن تهران  ۲۵پرستار و شهروند  

پس از حضور در تجمع اعتراضی خیابان ولیعصر تهران، هدف گلوله   ۱۴۰۱او اواخر شهریور 

  ای مأموران امنیتی قرار گرفت و بینایی یک چشم خود را از دست داد.ساچمه 

  صادق صوفی  - ۱۶

  

 

  ساله اهل بوکان  ۲۷کارشناس تربیت بدنی و شهروند  

های  زمان با چهلم مهسا امینی، در بوکان هدف شلیک سالح و هم  ۱۴۰۱او در روز چهارم آبان 

 زن مأموران امنیتی قرار گرفت و چشم چپ خود را از دست داد. ساچمه 

  

   حسین باقرپور - ۱۷



 

  ساله اهل کرمان ۲۴کارگر مکانیک و شهروند  

ن  ای از سوی مأمورا در خیابان والفجر در کرمان، بر اثر شلیک گلوله ساچمه  ۱۴۰۱آبان  ۲۴او روز  

 امنیتی، بینایی یک چشم خود را از دست داد. 

  نچیروان معروفی - ۱۸

  

 

  ساله و اهل روستای تورجان از توابع سقز  ۱۸شهروند  

ان سرباز وظیفه به مرخصی رفته بود، در جریان حمله مأموران  عنوبه ۱۴۰۱او اواخر شهریور 

ای، بینایی یک چشم خود را از دست  امنیتی به تجمعات مردمی در سقز، بر اثر اصابت گلوله ساچمه 

 داد.

  

   بنیتا کیانی فالورجانی  - ۱۹



 

 کودک شش ساله ساکن ملک شهر اصفهان 

در بالکن خانه پدربزرگش در ملک شهر اصفهان، هدف سالح ساچمه زنی   ۱۴۰۱آبان  ۲۴او روز  

  یک چشم خود را از دست داد.مأموران امنیتی قرار گرفت و بینایی 

 فیروز میرانی  - ۲۰

 

  هنرمند و شهروند اهل پاوه 

ای از سوی مأموران امنیتی به شدت  ، بر اثر شلیک گلوله ساچمه  ۱۴۰۱آذر   ۹هر دو چشم او روز  

های اجتماعی او بینایی یک چشم خود را از دست داده  آسیب دید و طبق اخبار منتشر شده در شبکه 

  است.

 پارسا قبادی - ۲۱



 

  کامیارانساله و اهل روستای شاهینی از توابع  ۱۸شهروند  

اِی مأموران امنیتی، بینایی هر دو چشم خود را از  بر اثر شلیک گلوله ساچمه  ۱۴۰۱آبان  ۳۰او روز  

  دست داده است.

  محمد رضایی علی  - ۲۲

 

  ند ساکن آبدانان شهرو

ای مأموران امنیتی قرار گرفت و یک  مقابل خانه خود هدف گلوله ساچمه ۱۴۰۱آبان  ۲۷او روز  

 چشم خود را ازدست داد.
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