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   ارک  ـ جانی حقوق بشر آذربا تیگزارش جمع

ی ابانیاعتراضات خ  یها یاز بازداشت   

 

و... ارسال   المللنیبه سازمان ملل متحد، عفوب ریاخ  عیوقا یها یگزارش خود را از بازداشت نیارک سوم تی جمع

:شده است دیق ریکه در آن موارد ز کندیم  

شروع شده  ۲۰۲۲سپتامبر  ۱۶ بعد از اعتراضات

کند.   یم  دایپ یو هر روز ابعاد گسترده ا

از تهران  شروع   یحجاب اجبار هی اعتراضات عل

 ریدر سا «یآزاد ،یشد و با شعار »زن، زندگ

  دایادامه پ جانیآذربا  ی شهر ها از جمله شهرها

 .کرد

براساس  جانیآذربا یها یبازداشت تی هو صیتشخ

 یاظهارات شفاه نیگزارشات مستند و همچن 

شود یم  نییخانواده ها و آزاد شده ها تع . 

 ونیس یکم سیرئ  بی نا یوسفی( نی)حس  نایس بگفته

تعداد  جانی آذربا یحقوق بشر کانون وکال

اول   یدر روز ها جانیآذربا یها یبازداشت

نفر بوده که اغلب آنها  ۱۷۰۰شروع اعتراضات 

د  ینفر از بازداشت شدگان را تائ ۳۵۴ تیتوانسته است هو جانیحقوق بشر آذربا تی بوده است . جمع زیاز شهر تبر

که   میکنیباشد. اشاره م یم ادیو دانشجو ز ۳۰ـ  ۲۰  نیساله ، دختران و پسران جوان ب  ۱۶و  ۱۵کند که از کودکان 

را   یمل نیسرکوب فعال یروهاین جانیذرباداشته اند و در ا یادیز  اریاعتراضات سهم بس نیدر ا زین یمل یتهایاقل

کردند ریبا ضرب و شتم دستگ    

  یروهایخشونت ن  جانیدر آذربا نیو همچن رانی در ا یابانیوقفه اعتراضات خ یهفته شروع و ادامه ب نیهفتم در

  یریاز تظاهرات کنندگان و دستگ  یهمچنان اخبار کشته شدن بعض نترنتیقطع ا رغمیو عل افتهی شیسرکوبگر افزا

شده  یزخم یساچمه ا ای یجنگ  یها لولهشده ها را که با گ یکرده مردم زخم دایپ  یصعود ریمعترضان س یجمع

ها را به زندان   یکنند وزخم یرا کنترل م مارستانهایماموران ب راینشوند ز ریکنند تا دستگ  یاند در خانه ها مداوا م

بود که   دهیرس  زیموثق از تبر یکنند.  خبر ها یبازداشت افراد استفاده م یبرند و اغلب از آمبوالنسها برا یم

 انیاز دانشجو زپرینشود. زندان تبر یو ارتش برده شده بودند که اطالع رسان ریالقد مارستانیبمجروحان به  

 معترض بوده است 

شدگان از جمله دانش آموزان را به   ریاز دستگ  یبعض رشدگانیانبوه دستگ یگهدارن یبرا ینبود محل کاف بعلت

را  گزارش   لیارک مورد مشخص اردب جانیحقوق بشر آزربا  تیخارج از زندان برده بودند، جمع  یمکان های

فوت   نماستایوارده بر سرش در ب تدر اثر ضربا یمدرسه بنام اسرا پناه نیاز دانش آموزان ا یک یکرده است . 

 . کرده است

. شده بودند رینفر دانش آموز دختر دستگ  ۷تعداد  زی ن زیحمله به مدرسه فجر تبر در  

آزاد کرده اند. آزاد شده ها از پر بودن  نیسنگ  یها قهی پرونده با وث لیها  را بعد از تشک یاز بازداشت گرید یبخش 

دهند یبازداشت شده خبر م انیبا دانشجو ژه یبو زیمتعدد زندان تبر یبندها  
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ها   یهنگام تظاهرات که عموما با خشونت وضرب وشتم همراه است بعض ابانهایبر بازداشت افراد در خ عالوه

و   ریدستگ یعموم  یدرمحل ها یحت ایدر محل کار و  ایرا در منزل   یمل نیو فعال  یاسیافراد شناخته شده س ژهیبو

از کارگران کارخانه تراکتور   یتعداد نی.همچندشدگان مورد آزاروشکنجه قرار گرفته ان ریکرده اند. دستگ  یزندان

شده اند یو زندان  ریدستگ زین  زیتبر یساز  . 

 یخود از خواسته ها یقیبا نام حق  یا هیانیبا انتشار ب جانیدموکرات شناخته شده آذربا یها تینفر از شخص ۵۷

مردم را    یخواسته بودند که حقوق شهروند رانیا یاسالم یجمهور نیرده و از مسئولبرحق معترضان دفاع ک

با همه آنان تماس گرفته و آنان را به اشد   رانسازمان اطالعات سپاه پاسدا  هیانی که بدنبال انتشار ب ندی نما تیرعا

کرده است  دیمجازات تهد  

شود و از  یبازداشت شدگان وارد م یبه خانواده ها ینیسنگ  یطرف سازمان اطالعات سپاه پاسداران فشار ها از

و از ضرب و شتم و شکنجه  رندیو رسانه ها تماس نگ  یحقوق بشر یکنند که با سازمانها یم دیجمله آنان را تهد

. تعداد  ندینگو   یبا آنان را به کس رخوردب یآنان و چگونگ  یشدگان و محل نگهدار ریدستگ یحرف نزنند. اسام

شوند که   یاز خانواده ها بخاطر حفظ حرمت حاضر نم یها زنان و دختران هستند و بعض یاز بازداشت یریچشمگ 

شود یآنان  رسانه ا یاسام  . 

  

ها و  ابانیارد و عالوه برخفرماندهان سپاه پاسداران همچنان ادامه د یها دیو تهد دیسرکوب شد رغمیعل تظاهرات

داخل دانشگاهها و مدارس دخترانه  انیسرکوب با دانشجو یروهاین یریدرگ یها  یمختلف کانون اصل یشهر ها

مختلط کردن  یبرا انیتالش دانشجو ایو  رانیا یاسالم یرهبر جمهور هیباشد که اغلب بخاطر شعار دادن عل یم

رندی گ یقرار م یسرکوب لباس شخص یروهایو ن جیدانشگاهها  مورد هجوم بس یها سیسلف سرو  . 

ارک جانیحقوق بشر آزربا تی جمع  

1/11 /2022 
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