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اﯾران :ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ آزار و اذﯾت ﺷﺎھدان »دادﮔﺎه ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣردﻣﯽ آﺑﺎن« ،اﺻل ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣطﻠﻖ
ﺷﮑﻧﺟﮫ را ﻧﻘض ﮐردهاﻧد
 ۱۵ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺿﺎﮐﻧﻧده اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎور دارﻧد ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ آزار و اذﯾت ﺷﺎھدان  -و ھمﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﺎن
 ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳرﮐوب ﻣرﮔﺑﺎر اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری آﺑﺎن  ۱۳۹۸ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾران در »دادﮔﺎه ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽﻣردﻣﯽ آﺑﺎن « ﺷﮭﺎدت دادهاﻧد ،اﺻل ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣطﻠﻖ ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳﺎﯾر ﺑدرﻓﺗﺎریھﺎ را ﻧﻘض ﻣﯽﮐﻧﻧد.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ،ﻋداﻟت و ﺑﺎزﺧواﺳت ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑر اﺳﺎس
ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﻘض ﺟدی ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن  ،۱۳۹۸ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
ﻣردﻣﯽ ﻏﯾرﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم دادﮔﺎه ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣردﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
ِ
آﺑﺎن ﺗﺎﺳﯾس ﮐردﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﭘس از آن ﺑﺎ ﻧﺎم »دادﮔﺎه« ﯾﺎد ﺧواھد ﺷد .ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔزاری دو دور اﺳﺗﻣﺎع ﻋﻣوﻣﯽ در
آﺑﺎن ﻣﺎه و ﺑﮭﻣن ۱۴۰۰در ﻟﻧدن ،دادﮔﺎه ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺑﯾش از  ۵۵ﺷﺎھد ﺷﺎﻣل ﻣﻌﺗرﺿﺎن ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﻧزدﯾﮑﺎن
رھﮕذران ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﮔوش ﺳﭘرد و
ﻣﻌﺗرﺿﺎن و
ِ
ﺷﮭﺎدتﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﺗﺑﯽ  ۱۶۹ﺷﺎھد دﯾﮕر را درﯾﺎﻓت ﮐرد .ﻣردان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن دادﮔﺎه ﺑﮫطور ﻋﻠﻧﯽ درﺑﺎره ﻣوارد
ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر  -در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن  ۱۳۹۸و ﭘس از آن -ﺷﮭﺎدت دادﻧد ،ﺧطرات زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺟﺎن
ﺧرﯾدﻧد .آﻧﺎن در ﺷﮭﺎدتھﺎی ﺧود از ﻗﺗلھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،دﺳﺗﮕﯾری و ﺑﺎزداﺷتھﺎی ﺧودﺳراﻧﮫ در ﻣﻘﯾﺎﺳﯽ وﺳﯾﻊ،
ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی ﻗﮭری ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و دﯾﮕر ﺑدرﻓﺗﺎریھﺎ ،و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫھﺎی ﺑﮫﺷدت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺻدور اﺣﮑﺎم ﺣﺑس
طوﻻﻧﯽﻣدت و اﻋدام ﺷد ،ﮔﻔﺗﻧد 1 .ﺗﺎ ﮐﻧون ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺳﺋول ﺑرای ارﺗﮑﺎب اﯾن ﻣوارد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ،
ﺟﻧﺎﯾت و ﻧﻘض ﺟدی ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد ،ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻧﺷده اﺳت.

 1ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل» ،ﻣﺷﺧﺻﺎت  ۳۲۴ﻧﻔر از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن ) «۱۳۹۸ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷده در ﻧواﻣﺑر  2021ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد( )ﺷﻧﺎﺳﮫ:
) 16 ،MDE 13/2308/2020ﻧواﻣﺑر  amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/fa ،2021؛ ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل» ،وﯾراﻧﮕران اﻧﺳﺎﻧﯾت:
دﺳﺗﮕﯾریھﺎی ﮔﺳﺗرده ،ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی و ﺷﮑﻧﺟﮫ در ﭘﯽ اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن  ۹۸در اﯾران« )ﺷﻧﺎﺳﮫ 2 ،(MDE 13/2891/2020 :ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،2020
amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/fa

ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺗﻔﺎده از دادﮔﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺻوﻧﯾت ﻧظﺎمﻣﻧد در اﯾران ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت
ﺗﻼﻓﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺎھدان و ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﮭﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗﮕﯾری و ﺑﺎزداﺷت ﺧودﺳراﻧﮫ ،ﺧﺷوﻧت ،ﭘﯾﮕرد ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ،اﺣﺿﺎر ﺑرای ﺑﺎزﺟوﯾﯽھﺎی ﻗﮭرآﻣﯾز ،ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻣرگ ،و ﺳﺎﯾر اﺷﮑﺎل آزار و اذﯾت دﺳت زدهاﻧد .ﭼﻧﯾن
اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎمھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺎھدان و ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﺎن ،ﺑﮫطور ﻋﻣدی ﺑرای ﻣﺟﺎزات آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷرﮐت
در دادﮔﺎه و ﯾﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از دادﺧواھﯽ ﻋﻠﻧﯽ آﻧﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن اﻗداﻣﺎت ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻋث ﺗﺷدﯾد درد
و رﻧﺞ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن و ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧﯽ ﺷده ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن در دام ﺗﺷوﯾش و ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ ﮔرﻓﺗﺎرﻧد .ﺑدﯾن ﺳﺎن ،اﯾن
ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺧود ﻧوﻋﯽ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر رﻓﺗﺎرھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ،ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾﻧد .ﺷﮑﻧﺟﮫ طﺑﻖ
ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟرﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ دوﻟتھﺎ ﺑر اﺳﺎس اﺻل ﺻﻼﺣﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ -ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣروی
ارﺿﯽﺷﺎن رخ ﻧداده ﺑﺎﺷد -ھمﭼﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن را دارﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﺿﺎﮐﻧﻧده اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧواھﻧد ﮐﮫ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ﺗوﻗف ﮐﺎﻣل و ﻓوری اﻗداﻣﺎت
ﺗﻼﻓﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺎھدان دادﮔﺎه و ﺧﺎﻧوادهھﺎیﺷﺎن را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧﻧد و از آنھﺎ ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺣﮑوﻣﯾتھﺎ و
ﻣﺟﺎزاتھﺎی ﮐﯾﻔری ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷرﮐت در اﯾن دادﮔﺎه را ﻟﻐو ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن درﺧواﺳت ﺧود را از ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ در ﻣورد اﯾران ﺑرای ﺟﻣﻊآوری ،ﺗﺣﻠﯾل و ﺣﻔظ ﺷواھد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در
اﯾن ﮐﺷور ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل رﺳﯾدﮔﯽھﺎی ﮐﯾﻔری ﻋﺎدﻻﻧﮫ در آﯾﻧده ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﻧد.

آزار و اذﯾت ﺷﺎھدان دادﮔﺎه و ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﮭﺎ
از اواﺧر آﺑﺎن  ۱۴۰۰ﺗﺎﮐﻧون ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎﻣوران وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﺣداﻗل ﺷش ﺷﺎھد دادﮔﺎه ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣردﻣﯽ آﺑﺎن و ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﮭﺎ را ﻣورد آزارھﺎی ﻣﺗﻌدد از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗﮕﯾری و ﺑﺎزداﺷت ﺧودﺳراﻧﮫ ،ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺑﮭم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،ﺗﮭدﯾد ﺗﻠﻔﻧﯽ ،اﺣﺿﺎر ﺑرای ﺑﺎزﺟوﯾﯽھﺎی ﻗﮭرآﻣﯾز و ﯾورش ﺑﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ و
ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرار دادهاﻧد.
اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ،اﻧدﮐﯽ ﭘس از اوﻟﯾن دور ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ دادﮔﺎه ﮐﮫ از  ۱۹ﺗﺎ  ۲۳آﺑﺎن  ۱۴۰۰ﺑرﮔزار ﺷد،
آﻏﺎز ﮔردﯾد و ﭘس از ﺑرﮔزاری دوﻣﯾن دور ) ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺑﮭﻣن  (۱۴۰۰ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری ﮔرﻓت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧطر اﻗداﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻣﻘﺎمھﺎی اﯾراﻧﯽ ۳۸ ،ﺷﺎھد از  ۵۵ﺷﺎھدی ﮐﮫ در دادﮔﺎه در طول ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻠﻧﯽ
ﺷﮭﺎدت ﺷﻔﺎھﯽ دادﻧد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،ﻋﯾﻧﮏ آﻓﺗﺎﺑﯽ ،روﺳری و ﮐﻼه ،ھوﯾت ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﮐردﻧد .دﯾری ﻧﭘﺎﯾﯾد
ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺷد ﻧﮕراﻧﯽ اﯾن اﻓراد از اﻗداﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ درﺳت ﺑوده ﭼرا ﮐﮫ در ﺣداﻗل ﺷش ﻣورد
ﺛﺑت ﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﺿﺎﮐﻧﻧده اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﺎھدان و ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮕﺎن اﻓرادی را ﮐﮫ ﺑدون ﭘﻧﮭﺎنﮐردن ھوﯾت
ﺧود ﺷﮭﺎدت داده ﺑودﻧد ،ھدف ﻗرار دادﻧد .اﯾن ﻣوارد ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺷﺎھد و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهاش ﮐﮫ ھر دو در اﯾران
ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﻧد و ھمﭼﻧﯾن ﺑﺳﺗﮕﺎن ﭘﻧﺞ ﺷﺎھد دﯾﮕر ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ در اﯾران ﺳﮑوﻧت دارﻧد ﻣﯽﺷود .اﯾن ﭘﻧﺞ ﺷﺎھد در ﭘﯽ
اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن  ۱۳۹۸از ﮐﺷور ﮔرﯾﺧﺗﮫ و ﺷﮭﺎدتھﺎی ﺧود را در ﺧﺎرج از اﯾران اراﺋﮫ ﮐردهاﻧد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺷﺎھدان دﺳﺗور دادهاﻧد ﮐﮫ رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ ﺷﺎھدان ﻣﺳﺗﻘر در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻗطﻊ ،و ﺷﮭﺎدت
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طور ﻋﻠﻧﯽ ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﻧد ،وﮔرﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای »ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻋواﻗب آن« ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﺎزداﺷت و ﺻدﻣﮫھﺎی دﯾﮕر
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهﺷﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ آﺳﯾب ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣﯽﺷود آﻣﺎده ﺷوﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺑﺳﺗﮕﺎن
ﺷﺎھدان در اﯾران ھﺷدار دادهاﻧد ﮐﮫ ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ھﺳﺗﻧد ھم از ﺗﯾررس ﻧﯾروھﺎی

اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران در اﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺧﺎﻧوادهھﺎ را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دادهاﻧد ﺗﺎ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﻋزﯾزانﺷﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺷور
را ﻓﺎش ﮐﻧﻧد.
در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،ﻧزدﯾﮑﺎن ﺷﺎھداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣورد اذﯾت و آزار ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﮔﻔﺗﮫاﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑﻼت
ﺳﻼﻣﺗﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ،اﺿطراب و اﻓﺳردﮔﯽ ﺷدﯾد ﺷده اﺳت.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾران ،اﻣﯾن اﻧﺻﺎریﻓر و ﺧﺎﻧوادهاش را از زﻣﺎن ﺷﮭﺎدت وی در دادﮔﺎه درآﺑﺎن  ۱۴۰۰ﻣورد آزار و اذﯾت
ﻗرار دادهاﻧد .اﻣﯾن اﻧﺻﺎریﻓر ،ﭘدر ﻓرزاد اﻧﺻﺎریﻓر اﺳت ﮐﮫ در  ۲۵آﺑﺎن  ۱۳۹۸در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﮭﺑﮭﺎن
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .در ھﻔﺗﮫھﺎی ﭘس از ﺷﮭﺎدت اﻣﯾن اﻧﺻﺎریﻓر در دادﮔﺎه ،وزارت اطﻼﻋﺎت ،او و
دﺧﺗرش ﻓرزاﻧﮫ اﻧﺻﺎریﻓر را دو ﺑﺎر ﺑرای ﺑﺎزﺟوﯾﯽ اﺣﺿﺎر ﮐردﻧد ﮐﮫ طﯽ آن ﺳرﭘرﺳت وزارت اطﻼﻋﺎت در
ﺑﮭﺑﮭﺎن آنھﺎ را در ﻣورد دﻻﯾل ﺷرﮐت در دادﮔﺎه ﮐﮫ از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان »دادﮔﺎه دﺷﻣن« ﯾﺎد ﮐرد ،ﻣورد ﺑﺎزﺧواﺳت
ﻗرار داد .اﯾن ﻣﻘﺎم اﻣﻧﯾﺗﯽ ھمﭼﻧﯾن ﻓرزاﻧﮫ اﻧﺻﺎریﻓر را ﺑﮫ ھداﯾت و ﺗﺷوﯾﻖ ﭘدرش ﺑرای ﺣﺿور در اﯾن دادﮔﺎه ﻣﺗﮭم
ﮐرده اﺳت .اﻣﯾن اﻧﺻﺎریﻓر ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً در  ۳۰ﺑﮭﻣن  ۱۴۰۰ﺑﻌد از اﺣﺿﺎر ﺑﮫ دادﺳرای ﺑﮭﺑﮭﺎن ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ
ﻧظﺎم« ﺑﺎزداﺷت ﺷد .روز ﺑﻌد ،در ﯾﮑم اﺳﻔﻧد  ،۱۴۰۰ﻣﺎﻣوران وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺧﺎﻧواده ﯾورش ﺑردﻧد و
ﻓرزﻧد دﯾﮕر او ﺑﮫ ﻧﺎم آرﻣﺎن اﻧﺻﺎریﻓر را دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد .اﯾن ﭘدر و ﻓرزﻧد ﺑدون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﮐﯾل ﯾﺎ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺗﺎ زﻣﺎن آزادی ﺑﺎ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ در ۲۵اﺳﻔﻧد  ۱۴۰۰و در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣورد ﭘروﻧده آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﺗﮑﻣﯾل
ﺷدن ﺑود ،در زﻧدان ﺑﮭﺑﮭﺎن ﻣﺣﺑوس ﻣﺎﻧدﻧد .در اﺑﺗدای ﻓروردﯾن  ،۱۴۰۱اﯾن دو ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﺎه ﺣﺑس و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﻣﻣﻧوﻋﯾت
ﺧروج از ﮐﺷور ﻣﺣﮑوم ﺷدﻧد.
در ھﻔﺗﮫھﺎی ﭘس از ﺑﺎزداﺷت اﻣﯾن و آرﻣﺎن اﻧﺻﺎریﻓر ،دادﺳﺗﺎن ﺑﮭﺑﮭﺎن ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻓرزاﻧﮫ اﻧﺻﺎریﻓر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫھﺎ در ﺧﺻوص ﺑﺎزداﺷت آﻧﮭﺎ ھﺷدار داد .ﯾﮏ ﺑﺎر وﻗﺗﯽ ﺑﮫ دادﺳرای ﺑﮭﺑﮭﺎن اﺣﺿﺎر ﺷده ﺑود ،ﺳﮫ
ﻣﺎﻣور اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﯾﮕﯾری در ﻣورد ﭘروﻧده ﭘدر و ﺑرادرش ،ﻓرزاﻧﮫ اﻧﺻﺎریﻓر را ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار دادﻧد
و ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت او را ﺑﮫ دﯾوار ﮐوﺑﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺳﯾبدﯾدﮔﯽ دردﻧﺎک ﺷﺎﻧﮫاش ﺷد .ﺑﮫ او ھﺷدار داده ﺷد ﮐﮫ در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دو ﭘروﻧدهای ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ دﻟﯾل درﺧواﺳت ﻋﻠﻧﯽ او ﺑرای اﺟرای ﻋداﻟت در ﻣورد ﻗﺗل ﺑرادرش ﺑﺎز ﮐردهاﻧد
ھﯾﭻ »رﺣﻣﯽ« در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﺣﺑس طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد .در  ۳۰ﺑﮭﻣن  ،۱۴۰۰ﻓرزاﻧﮫ اﻧﺻﺎریﻓر
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘروﻧده ﺟداﮔﺎﻧﮫ  -ﮐﮫ ﺑرﭘﺎﯾﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻣطﻠﺑﯽ در اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام ﺑرای آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ در ﻣورد ﻣرگ ﺑرادرش
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود  -ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل و ﺷش ﻣﺎه زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷد .او ھﻧوز ﺑرای اﺟرای اﯾن ﺣﮑم
اﺣﺿﺎر ﻧﺷده اﺳت.
واﻟدﯾن آرام ﻣردوﺧﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﺷرﮐت در ﺗظﺎھرات آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۸از اﯾران ﮔرﯾﺧت ،در ﺳﻧﻧدج ،اﺳﺗﺎن ﮐردﺳﺗﺎن
ﺑﺎ آزار و اذﯾت و ارﻋﺎب ﺑﯽاﻣﺎن ﻣﺎﻣوران وزارت اطﻼﻋﺎت ﻣواﺟﮫ ﺷدهاﻧد .ﭼﻧدﯾن روز ﭘس از اراﺋﮫ ﺷﮭﺎدت آرام
ﻣردوﺧﯽ در دادﮔﺎه درآﺑﺎن  ،۱۴۰۰ﻣﺎﻣوران وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺧﺎﻧواده او در ﺳﻧﻧدج ﯾورش ﺑرده ،آن را
ﺗﻔﺗﯾش ﮐرده و از ﻣﺎدرش ﺑﮭﺟت ﻣردوﺧﯽ درﺑﺎره ﻣﺣل اﻗﺎﻣت و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾش ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﮐردهاﻧد .ﻣﺎﻣوران ﺑﮫ ﻣﺎدر
آرام ﻣردوﺧﯽ ھﺷدار ﺗﮭدﯾدآﻣﯾزی دادﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧدش ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺧﺎرج از اﯾران اﺳت ،اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت
ﮐﻧد ﭼرا ﮐﮫ او ھﻧوز»در ﭼﻧﮓ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ اﺳت« .در ھﻣﺎن روز ﻣﺎﻣوران ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﭘدرش ﺣﺑﯾبﷲ ﻣردوﺧﯽ
ھﺟوم ﺑرده و از او درﺑﺎره ﭘﺳرش ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﮐردﻧد .ﭼﻧد روز ﺑﻌد ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﭘدرش ﯾورش
ﺑردﻧد و اﯾن ﺑﺎر او را ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل وزارت اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﻘل و ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد.
در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ دﯾﮕر ،ﻣﺎﻣوران وزارت اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧواده را ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑرای ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وزارت
اطﻼﻋﺎت اﺣﺿﺎر ﮐردﻧد و از واﻟدﯾن ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﭘﺳران  ۱۵ﺳﺎﻟﮫ و دو ﺳﺎﻟﮫ ﺧود را ھم ﺑرای ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﺑﯾﺎورﻧد .در

آﻧﺟﺎ ،ﺑﮫ واﻟدﯾن آرام ﻣردوﺧﯽ ﻓﯾﻠمھﺎﯾﯽ از ﺷﮭﺎدت او در دادﮔﺎه ﻧﺷﺎن داده ﺷد .ﻣﺎﻣوران وزارت اطﻼﻋﺎت از آنھﺎ
در ﻣورد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓرزﻧدﺷﺎن ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﮐردﻧد و آنھﺎ را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺷدﯾد ﻗرار دادﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ طور ﻋﻠﻧﯽ ﺷﮭﺎدت
ﻓرزﻧدﺷﺎن را ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﻧد .ﻣﺎﻣوران ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫی ﺣﺑﯾبﷲ ﻣردوﺧﯽ ﺿرﺑﮫ زدﻧد و او و ﺑﮭﺟت ﻣردوﺧﯽ را ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﭼون در اﯾران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد» ،ﻋدم ھﻣﮑﺎری« ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ﺿررﺷﺎن ﺗﻣﺎم ﺧواھد داﺷت .ﻣﺄﻣوران ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ھﺷدار دادﻧد ﮐﮫ آرام ﻣردوﺧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت روحﷲ زم دﭼﺎر ﺷود؛ روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎر ﻣﺧﺎﻟف ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ
در ﻣﮭرﻣﺎه  ۱۳۹۸در ﺟرﯾﺎن ﺳﻔر ﺑﮫ ﻋراق ﺗوﺳط ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران رﺑوده ،ﺑﮫ زور ﺑﮫ اﯾران ﻣﻧﺗﻘل و در آذرﻣﺎه ۱۳۹۹
در ﭘﯽ ﯾﮏ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ اﻋدام ﺷد 2 .اﯾن ﺗﮭدﯾد ﺑﺎﻋث ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷدﯾد ﺑﮭﺟت ﻣردوﺧﯽ و ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ وی
ﺷد .ﻣﺎﻣوران ﺑﮫ اﻋﺿﺎی اﯾن ﺧﺎﻧواده ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزلﺷﺎن ﺑﺎزﮔردﻧد و ﺧود را ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎزﺟوھﺎ و اﻧﺟﺎم
»ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ« ﺑﺎ ﮔروه ﻓﯾﻠمﺑرداری ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران  3آﻣﺎده ﮐﻧﻧد .در ﺗﻼﺷﯽ آﺷﮑﺎر ﺑرای زﯾر
ﺳوال ﺑردن اﻋﺗﺑﺎر ﺷﮭﺎدت آرام ﻣردوﺧﯽ و ﻣﺷروﻋﯾت ﮐﻠﯾﺎت دادرﺳﯽ ،ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده آرام ﻣردوﺧﯽ دﺳﺗور
داده ﺷد در ﻣﻘﺎﺑل دورﺑﯾن ﺑﮕوﯾﻧد ﭘﺳرﺷﺎن ھﻧﮕﺎم ادای ﺷﮭﺎدت دروغ ﮔﻔﺗﮫ و ﺑرای ﺷﮭﺎدت در ﻣﻘﺎﺑل دادﮔﺎه ،ﭘول
درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت .واﻟدﯾن او اﻣﺎ ﻧﭘذﯾرﻓﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺣﺑﯾبﷲ ﻣردوﺧﯽ در  ۲۸ﺑﮭﻣن  ۱۴۰۰دوﺑﺎره
ﺗوﺳط وزارت اطﻼﻋﺎت اﺣﺿﺎر و ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای وﯾدﺋوﯾﯽ ﺷد .آزار و اذﯾت ،ارﻋﺎب و ﺗﮭدﯾد
ﻣﮑرر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی اﯾن ﺧﺎﻧواده در ﺗرس ،ﻧﺎراﺣﺗﯽ و اﺿطراب ﺷدﯾد و داﺋﻣﯽ از اﻣﻧﯾت ﺧود
در اﯾران و اﻣﻧﯾت ﻓرزﻧدﺷﺎن ،آرام ﻣردوﺧﯽ در ﺧﺎرج از اﯾران ،ﺑﮫ ﺳر ﺑﺑرﻧد.
ﭼﻧدﯾن ﺗن از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﺑرﮐﺗﯽ ﻧﯾز ﺗﺣت آزار و ارﻋﺎب ﻣﺎﻣوران ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﺑرﮐﺗﯽ در
دور دوم دادﮔﺎه درﺑﺎره ﻗﺗل ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ دوﺳت  ۲۱ﺳﺎﻟﮫاش ﻋﻠﯽ ﺣﺳﯾﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت  ۲۸آﺑﺎن ﻣﺎه ۱۳۹۸
در ﻣﺷﮑﯾندﺷت اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ﺷﮭﺎدت داد.
در روزھﺎی ﭘس از ﺷﮭﺎدت ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﺑرﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﭘس از اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن از اﯾران ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑود اﻓرادی ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽﺷﺎن
ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻠوم ﺑود ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯾﺎمھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه وی از طرﯾﻖ
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﭘﯾﺎمرﺳﺎن او را »ﺧﺎﺋن« ﺧطﺎب ﮐردﻧد .ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از اﯾن اﻓراد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﻣﺳنﺗر ﻋﻠﯾرﺿﺎ
ﺑرﮐﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ آنھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﺑرﮐﺗﯽ »ﺧﺎﺋن« اﺳت و آنھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد راﺑطﮫﺷﺎن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل
ﺑﺎ او ﻗطﻊ ﮐرده و ﯾﺎ ﻣﻧﺗظر ﻋواﻗﺑﯽ ﻧﺎﮔوار ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ارﻋﺎب و ﺗﮭدﯾدھﺎ ،آﺷﻔﺗﮕﯽ و ﻧﮕراﻧﯽ ﺷدﯾدی را ﺑر زﻧدﮔﯽ
ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﺑرﮐﺗﯽ و ﺧﺎﻧوادهاش در اﯾران ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن آزار و اذﯾتھﺎ ،او از ﺗرس اﻧﺗﻘﺎمﺟوﯾﯽ
ﺑﯾﺷﺗر از ﺧﺎﻧوادهاش ،ﺗﻣﺎسھﺎی ﺧود ﺑﺎ آنھﺎ را ﻣﺗوﻗف ﮐرده اﺳت.

اﻟﮕوی ﻓراﮔﯾرﺗر آزار و اذﯾت ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺎھدان دادﮔﺎه ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣردﻣﯽ آﺑﺎن و ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﮭﺎ در ﭼﺎرﭼوب اﻟﮕوی ﮔﺳﺗردهﺗری از
آزار و اذﯾت و ارﻋﺎب ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ از زﻣﺎن اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن  ۱۳۹۸ﯾﺎ ﺑرای ﺑﺎزداﺷﺗن ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
و ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن از ﯾﺎﻓﺗن ﺣﻘﯾﻘت و اﺟرای ﻋداﻟت و ﯾﺎ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎمﺟوﯾﯽ در ﻗﺑﺎل درﺧواﺳتھﺎی ﻋﻠﻧﯽ آﻧﮭﺎ
ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮫاﻧد.

 2ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل» ،اﻋدام ﺧﺑرﻧﮕﺎر روح ﷲ زم؛ »ھﺟﻣﮫای ﻣرﮔﺑﺎر« ﺑﮫ آزادی ﺑﯾﺎن« 12 ،دﺳﺎﻣﺑر bit.ly/3LNvB3a ،2020
 3ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران ،ﺳﺎﺑﻘﮥ دﯾرﯾﻧﮫای در ﺗوﻟﯾد و ﭘﺧش ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎی اﺟﺑﺎری ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر و
ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﮭﺎ و ﮔﻧﺟﺎﻧدن آﻧﮭﺎ در وﯾدﺋوھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ دارد ﮐﮫ واﻗﻌﯾتھﺎی ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران را ﺗﺣرﯾف ﻣﯽﮐﻧد و ﯾﺎ ﺳﻌﯽ در ﺗوﺟﯾﮫ آنھﺎ دارد.

ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻌداد واﻗﻌﯽ ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن  ۱۳۹۸را ﭘﻧﮭﺎن ﮐردهاﻧد ،ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧﺎﻧوادهھﺎی
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑرای ﺳرﮐوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﻣورد ﺳﺗﺎﯾش ﻗرار دادهاﻧد .ﺑﮫ
ﻣوازات اﯾن اﻗداﻣﺎت ،ﺑﺎ ھدف ﺳرﮐوب ﺷواھد و ﻣدارک ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ و ﺣذف ھرﮔوﻧﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن در ﻣورد ﺟﻧﺎﯾﺎت روی
داده  -از ﻧظر ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ -و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻧﻘض ﺟدی ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت در طول اﻋﺗراﺿﺎت و ﭘس
از آن اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن و دﯾﮕر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دادﺧواھﯽ ھﺳﺗﻧد را ﺧودﺳراﻧﮫ ﺑﺎزداﺷت و زﻧداﻧﯽ
ﮐرده ،آنھﺎ را ﺑرای ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓراﺧواﻧده و ﺧﺎﻧواده ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻗﺗل و
آزارھﺎی دﯾﮕر ﮐردهاﻧد.
ﻣﺣدودﮐردن ﻣراﺳمھﺎی ﯾﺎدﺑود
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﺿﺎﮐﻧﻧده اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ درﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن اﻋﺗراﺿﺎت
آﺑﺎن  ۱۳۹۸را وادار ﺑﮫ اﻣﺿﺎ ﺗﻌﮭدﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐردهاﻧد ﮐﮫ طﺑﻖ آن اﯾن ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻧﺣوه ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم
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ﺑزرﮔداﺷت ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺷدﯾدی را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
طﯽ دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺎﻧواده ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ آنھﺎ و ﻓرزﻧدانﺷﺎن  -در ﺻورت
اﺻرار ﺑر ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود  -ﻣورد آزار و اذﯾت و ارﻋﺎب ﻗرار داده و ﺣﺗﯽ آنھﺎ را ﻗﺑل از ﺑرﮔزاری
ﻣراﺳمھﺎی از ﭘﯾش ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده ﻣوﻗﺗﺎ ً ﺑﺎزداﺷت ﮐردهاﻧد.
آن دﺳﺗﮫ از ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ،از ﺟﻣﻠﮫ در ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺳﺎﯾر
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،دﺳتزدهاﻧد از ﺣﺿور دهھﺎ ﺗن از اﻋﺿﺎی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺧود ﺧﺑر دادهاﻧد ﮐﮫ در
آنھﺎ ﻣﺎﻣوران ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣراﺳم را ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺣت ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و از آنھﺎ ﻋﮑسﺑرداری و ﻓﯾﻠمﺑرداری ﮐرده
و ﻋزاداران و ﺣﺎﻣﯾﺎن را دﺳﺗﮕﯾر ﮐردهاﻧد.
در آﺑﺎن  ،۱۴۰۰زھرا ﭘروﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺳر  ۱۸ﺳﺎﻟﮫاش ،اﻣﯾرﺣﺳﯾن زارعزاده ،در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﻼرد در اﺳﺗﺎن
ﺗﮭران در  ۲۵آﺑﺎن  ۱۳۹۸از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،طﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫای  5ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾراﻧﯽ ﻣﻘﯾم ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﮔزارش داد ﮐﮫ ﺣدود  ۵۰ﻣﺎﻣور اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑودی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت
دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﻣرگ ﯾﮏ ﻣﻌﺗرض دﯾﮕر ﺑرﮔزار ﺷده ﺑود ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .او ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧﺎﻧوادهاش در راه ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺣت
ﻧظر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻣﭼﻧﯾن او و ﺧﺎﻧوادهاش را ﺑﮫ ﺧﺎطر آوﯾزانﮐردن ﺑﻧرھﺎی ﺑزرگ از ﻋﮑسھﺎی
ﭘﺳرﺷﺎن و دﯾﮕر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراضھﺎی آﺑﺎن  ۱۳۹۸ﺗﮭدﯾد ﮐردهاﻧد.
ﻣﺣﺑوﺑﮫ رﻣﺿﺎﻧﯽ ،ﻣﺎدر ﭘژﻣﺎن ﻗﻠﯽﭘور ﮐﮫ در  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑر اﺛر اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﻠباش ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در
اﻧدﯾﺷﮫ اﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد ،ﺑﺎرھﺎ ھدف اﻗداﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓراﺧوانھﺎی ﻋﻣوﻣﯽاش
ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋداﻟت و ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ در ﻣورد ﻗﺗل ﻓرزﻧدش ﺑوده و ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣورد آزار و اذﯾت و
ارﻋﺎب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در  ۲۷آﺑﺎن  ،۱۴۰۰ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺣﺑوﺑﮫ رﻣﺿﺎﻧﯽ را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣراﺳم ﺑزرﮔداﺷﺗﯽ
ﮐﮫ در روﺳﺗﺎی ﻣﻼط اﺳﺗﺎن ﮔﯾﻼن  -ﻣﺣل دﻓن ﭘﺳرش  -ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد درﮔذﺷت او ﺗرﺗﯾب داده ﺑود ،ﺑﮫ
طور ﻣوﻗت ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد .در روز ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ روﺳﺗﺎ رﯾﺧﺗﻧد،
 4ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل» ،اﯾران" :ﺑﮫ ﺑﭼﮫھﺎﯾﻣﺎن ﺷﻠﯾﮏ ﮐردﻧد" :ﮐﺷﺗﺎر ﮐودﮐﺎن در اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن ) «1398ﺷﻧﺎﺳﮫ 4 ،(MDE 13/1894/2020 :ﻣﺎرس ،2020
amnesty.org/en/documents/mde13/1894/2020/en؛ ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل» ،ﺷواھد ﺗﺎزه از ﮐﺷﺗﺎر دﺳﺗﮑم  ۲۳ﮐودک ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در اﻋﺗراﺿﺎت
آﺑﺎن ﻣﺎه« 4 ،ﻣﺎرس bit.ly/3uhAFqw ،2020
 5ﻣﺳﯾﺢ ﻋﻠﯽﻧژاد ،ﭘﺳت اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام 27 ،آﺑﺎن instagram.com/p/CWahjkeDVXT ،1400

راهھﺎی ورود و ﺧروج ﺑﮫ روﺳﺗﺎ را ﺑﺳﺗﻧد ،ﺗﻌدادی از ﺑﺳﺗﮕﺎن و ﻋزاداران را دﺳﺗﮕﯾر و ﺗﻠﻔنھﺎی ھﻣراه آﻧﮭﺎ را
ﺿﺑط ﮐردﻧد .ﻣﺣﺑوﺑﮫ رﻣﺿﺎﻧﯽ و ﭼﻧد ﺗن دﯾﮕر از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷدﻧد.
ﻣﮭﻧﺎز ﮐرﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺳر  ۳۰ﺳﺎﻟﮫاش وﺣﯾد داﻣور در  ۲۶آﺑﺎن  ۱۳۹۸در ﻣﻼرد اﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫای رﺳﺎﻧﮫای  6ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﻓرزﻧدﻧش ،در
ﭼﻧد ﺧودرو ﺑﯾرون از ﻣﻧزل ﻣﺳﺗﻘر ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﭘﺳر دﯾﮕر ﻣﮭﻧﺎز ﮐرﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻋﺗراض
ﮐرد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣوران اﺳﻠﺣﮫ ﺑﯾرون آورد و ﺑﮫ ﺳﻣت او ﻧﺷﺎﻧﮫ رﻓت .در ﺳﺎلروز درﮔذﺷت ﭘﺳرش ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
از ﻋزاداران ﺣﺎﺿر در ﺳر ﺧﺎک ﺑﺎ ھدف ﺛﺑت اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﻣراﺳم ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐرده ﻓﯾﻠمﺑرداری ﮐردﻧد .در
اواﺧر ھﻣﺎن روز ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌدادی ﺧودرو اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را در راه ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﮐردﻧد،
آﻧﮭﺎ را ﻣﺗوﻗف و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐرده و ﺗﻠﻔن ھﻣراه آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﺿﺑط ﮐردﻧد .ﻣﮭﻧﺎز ﮐرﯾﻣﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزارش
داد ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧوادهاش در ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺷرﮐت ﻣﯽﮐردﻧد ،ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ از طرﯾﻖ ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﭘﺷت ﺑﺎم ﺧﺎﻧﮫ او رﻓﺗﮫ و ﺑﻧر ﺑزرﮔﯽ از ﻋﮑس ﭘﺳرش را ﮐﮫ آنھﺎ از ﺑﺎم آوﯾزان
ﮐرده ﺑودﻧد ،ﭘﺎره ﮐردﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﻼرد ،ﻣﺎﻣوران ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ،ﺻدﯾﻘﮫ ﺗوراﻧﯽ  ،7ﻣﺎدر ﻓرھﺎد ﻣﺟدم  ۳۸ﺳﺎﻟﮫ را ﮐﮫ در  ۲۵آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳر ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ﻋﻣوﻣﯽ
دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﻗﺗل ﻓرزﻧدش در آﺑﺎن  ۱۴۰۰ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗرار دادﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣوران ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺑﮫ او ﮔﻔت ﮐﮫ
او ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧوادهاش در ﻣﺣل دﻓن ﻓرزﻧدش ﺣﺎﺿر ﺷود و اﺟﺎزه ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺑزرگﺗر
ﯾﺎدﺑود ﺑﮫ ﻣﻧظور ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدران ﺳﺎﯾر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را ﻧدارد.

آﻣﯾز ﻣﺎدران و ﺳﺎﯾر ﺑﺳﺗﮕﺎن
اﯾﺟﺎد ﻣﺣدودﯾت در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﺳﺎﻟﻣت ِ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ،ﻣﺎدران داﻏدار ﻣﻌﺗرﺿﺎن و رھﮕذاران ﮐﺷﺗﮫﺷده در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت را ﮐﮫ ﮔرد ھم آﻣده ﺗﺎ آراﻣش
و ﺗﺳﻠﯽ ﺧﺎطر ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ طور ﮔروھﯽ ﺧواﺳﺗﺎر دادﺧواھﯽ ﺷوﻧد را ھدف ﻗرار دادهاﻧد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ »ﻣﺎدران
دادﺧواه« ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،ﻧوارھﺎﯾﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳرﻣﮫای ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎدی از دادﺧواھﯽ ﺑﮫ دور ﻣﭻھﺎی ﺧود ﻣﯽﺑﻧدﻧد،
ﻣراﺳمھﺎی ﻣﺳﺎﻟﻣتآﻣﯾز ﺳﺎﻟﮕرد و ﯾﺎدﺑود ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ در آنھﺎ ﮔردھمآﻣده و ﺣﻖ دادﺧواھﯽ در ﻣورد ﻣرگ
ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧﻧد .اﯾن زﻧﺎن ﺷﺟﺎع و دﯾﮕر ﻧزدﯾﮑﺎن داﻏدﯾده ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دادﺧواھﯽاﻧد ،ﺗﮭدﯾدی
داﺋﻣﯽ ﺑرای ﮐﺎرزار ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ھدﻓش ﺳرﮐوب ﻓراﺧوانھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
روز اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ و ھمﭼﻧﯾن زدودن ﻧﺎمھﺎ و ﭼﮭرهھﺎی ﺻدھﺎ ﻣرد ،زن و ﮐودک ﮐﺷﺗﮫ ﺷده طﯽ ﭘﻧﺞ ِ
 ۱۳۹۸از ﺧﺎطر ﻋﻣوم اﺳت.
در ﻓروردﯾن  ،۱۴۰۰ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ،اﺗوﺑوﺳﯽ ﭘر از ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﮐﺷﺗﮫﺷده در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن
 ۱۳۹۸و ﺧرداد  ۱۳۸۸ﮐﮫ در ﺷﮭر اﺻﻔﮭﺎن ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑودﻧد را ﻣﺗوﻗف و ﺑﯾش از  ۲۰ﻧﻔر را دﺳﺗﮕﯾر و ﻣوﻗﺗﺎ ً
ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ ﺳﮑﯾﻧﮫ اﺣﻣدی ،ﻣﺎدر اﺑراھﯾم ﮐﺗﺎﺑدار  -ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت در ﮐرج در اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز
در  ۲۵آﺑﺎن  ۱۳۹۸و در ﺳن  ۲۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺿرب ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﺑش ﮐﺷﺗﮫ ﺷد  -در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﯾﮭوش
ﺷد ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ از اﻧﺗﻘﺎل او ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺧودداری ﮐردﻧد .در آﺑﺎن  ،۱۴۰۰ﺳﮑﯾﻧﮫ اﺣﻣدی در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫای ﺑﺎ
 6ﻣﺳﯾﺢ ﻋﻠﯽﻧژاد ،ﭘﺳت اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام 27 ،آﺑﺎن instagram.com/p/CWahjkeDVXT ،1400
 7ﻣﺳﯾﺢ ﻋﻠﯽﻧژاد ،ﭘﺳت اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام 17 ،آﺑﺎن instagram.com/p/CWbQfEcjVwj ،1400

رﺳﺎﻧﮫھﺎ از ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑر ﺳر ﻣزار ﭘﺳرش در ﺟرﯾﺎن دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﮐﺷﺗﮫﺷدن او ﺧﺑر داد و
ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻋزاداران را آزار ﻣﯽدادﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﮔرﯾﺳﺗن آنھﺎ ﺑر ﻣزار ﻓرزﻧدش ﺷوﻧد و آنھﺎ را
وادار ﺑﮫ ﺗرک آن ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐردﻧد.
ھﻣﺳران ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺑودﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
در ھﺷﺗم ﻣرداد  ،۱۴۰۰ﭼﻧدﯾن زن ﮐﮫ ﻣﺎدران و
ِ
ﺗﺻﺎوﯾر ﻋزﯾزان ﺟﺎنﺑﺎﺧﺗﮫ ﺧود را در اﻋﺗراﺿﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣتآﻣﯾز در ﻣﯾدان آزادی ﺗﮭران ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﺎ
ﺧﺷوﻧت دﺳﺗﮕﯾر ،ﺑﮫطور ﻣوﻗت ﺑﺎزداﺷت و در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه وزرای ﺗﮭران ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
زﻧﺎن ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎ
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﻣﭻﺑﻧدھﺎی ﺳرﻣﮫای ﻧﻣﺎدﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ِ
ﺑر دﺳت داﺷﺗﮫاﻧد را ﭘﺎره ﮐرده ﯾﺎ ﺑﮫ زور ﻗﯾﭼﯽ ﮐردهاﻧد و ﯾﺎ اﯾن زﻧﺎن را در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﭻﺑﻧدھﺎ ﺗﮭدﯾد
ﺑﮫ ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردهاﻧد .ﻣﮭﻧﺎز ﮐرﯾﻣﯽ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫای رﺳﺎﻧﮫای  8ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻣﭻﺑﻧد ﺳرﻣﮫای او را ﺑرﯾده و ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﯾﻔری« وارد ﭘروﻧده او ﺧواھد ﺷد.
وﻗﺗﯽ او در ﺑراﺑر اﯾن ﻋﻣل ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرد ،ﺑﮫ ﻣﮭﻧﺎز ﮐرﯾﻣﯽ اﺧطﺎر داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ او اﮔر دوﺑﺎره در اﯾن ﻣورد
ﺻﺣﺑت ﮐﻧد اﯾن ﻣﺎﻣور ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ او ﺧواھد رﻓت و او را ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺧواھد ﮐﺷت.

دﺳﺗﮕﯾری و ﺑﺎزداﺷت ﺧودﺳراﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل زﺑﺎن ﺑﮫ اﻋﺗراض ﮔﺷودن
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﺿﺎﮐﻧﻧده اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ درﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از دﺳﺗور ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرای ﺳﺎﮐتﻣﺎﻧدن ﺳرﭘﯾﭼﯽ
ﻣﯽﮐﻧﻧد و ھمﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﺎن اﻋﺗراض ﺧود در ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ در رﺳﺎﻧﮫھﺎ ،اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻧد ،ﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾری و
ﺑﺎزداﺷت ﺧودﺳراﻧﮫ ،ﭘﯾﮕرد ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﺣﺑس ،اﺣﺿﺎر ﺑرای ﺑﺎزﺟوﯾﯽ و ﺗﻣﺎسھﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز ﻣواﺟﮫ
ﺑدﯾﮭﯽ ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ھرﮔوﻧﮫ
ﺷدهاﻧد .ﮐﺎرزارھﺎی ﺗﻼﻓﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ،در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﮕردھﺎی اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن  ۱۳۹۸ﺑﺎ ھدف
ِ
ﯾﺎدآوری ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑرای وﻗﺎﯾﻊ آﺑﺎن ،ﺷدت ﻣﯽﮔﯾرد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ﺑﯾش از دو ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﭘوﯾﺎ ﺑﺧﺗﯾﺎری ،ﮐﮫ در  ۲۷ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت روز
۲۵آﺑﺎن  ۱۳۹۸در ﮐرج از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳر ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ،را ﺑﮫ ﺗﻼﻓﯽ ﺗﻼشھﺎی
ﺧﺳﺗﮕﯽﻧﺎﭘذﯾر و رﺳﺎی آﻧﮭﺎ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋداﻟت ﻣورد آزار و اذﯾت و ارﻋﺎب ﻣداوم ﻗرار دادهاﻧد .ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭼﻧد ﺗن از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﭘوﯾﺎ ﺑﺧﺗﯾﺎری را ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺷوﻧتآﻣﯾز دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﮫطور ﺧودﺳراﻧﮫ ﺑﺎزداﺷت
ﮐردهاﻧد .در دیﻣﺎه  ،۱۳۹۸ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳت ﻣدﻋﯽ ﺷد ﺧﺎﻧواده ﭘوﯾﺎ ﺑﺧﺗﯾﺎری ﮐﮫ در
»ﭘروژه ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺷرﮐت دارﻧد» ،در راﺳﺗﺎی ﺻﯾﺎﻧت از ﻧظم و اﻣﻧﯾت« و ھمﭼﻧﯾن »ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗداوم ﭘروژه
ﮐﺷﺗﮫﺳﺎزی و ﺗﮑرار اﻗداﻣﺎت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم« ﺑﺎزداﺷت ﺷدهاﻧد 9 .ﭘدر ﭘوﯾﺎ ﺑﺧﺗﯾﺎری ،ﻣﻧوﭼﮭر ﺑﺧﺗﯾﺎری ،ﺑﮫ دﻟﯾل
ﮐﺎرزار دادﺧواھﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋداﻟت ﺣﻘﯾﻘت و ﺟﺑران در ﻣورد ﻗﺗل ﭘﺳرش ،از ﺟﻣﻠﮫ از طرﯾﻖ ﮔﻔتوﮔو ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺎرج از اﯾران ،در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل و ﺷش ﻣﺎه ﺣﺑس ﺗﻌزﯾری ،دو ﺳﺎل و ﺷش ﻣﺎه »ﺗﺑﻌﯾد« و
دو ﺳﺎل ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺧروج از ﮐﺷور ﻣﺣﮑوم ﺷد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در زﻧدان ﻣرﮐزی ﮐرج در اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ﻣﺣﺑوس
اﺳت.
ﻣﺣﺳن ﻗﻧواﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرادر  ۲۵ﺳﺎﻟﮫاش ،ﻣﺣﻣدﺣﺳﯾن ﻗﻧواﺗﯽ ،در  ۲۵آﺑﺎن  ۱۳۹۸در ﺑﮭﺑﮭﺎن ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳آﺑﺎن  ۱۴۰۰دﺳﺗﮕﯾر ﺷد ..او ﺗﺎ ﺳوم آذر  ۱۴۰۰ﮐﮫ
 8ﻣﺳﯾﺢ ﻋﻠﯽﻧژاد ،ﭘﺳت اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام 27 ،آﺑﺎن instagram.com/p/CWbQfEcjVwj ،1400
 9ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر» ،ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻌﺎل در اﺳﺗﻣرار اﻏﺗﺷﺎش و ﮐﺷﺗﮫﺳﺎزی ﺑﺎزداﺷت ﺷدﻧد« 3 ،دی bit.ly/3qess41 ،1398

ﺑﺎ ﻗرار وﺛﯾﻘﮫ آزاد ﺷد ﺗﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣورد ﭘروﻧده او ﮐﺎﻣل ﺷود در زﻧدان ﺑﮭﺑﮭﺎن ﺑود .ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن  ۱۳۹۸در ﺑﮭﺑﮭﺎن
اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﺿﺎﮐﻧﻧده اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺧﺎﻧوادهھﺎی
ِ
ﻗﺻد داﺷﺗﻧد دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد درﮔذﺷت ﻋزﯾرانﺷﺎن را ﺑر ﺳر ﻣزار آنھﺎ ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ در روزھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
ﺳﺎﻟﮕرد اﻋﺗراض ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادۀ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن اﺣﺿﺎر و آﻧﮭﺎ را وادار
ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺗﻌﮭد ﺑدھﻧد ﮐﮫ در ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﻧد و ھمﭼﻧﯾن از آنھﺎ ﺧواﺳﺗﻧد درﺑﺎره اﯾن اﺣﺿﺎرﯾﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ
رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻧﮕوﯾﻧد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﮐﮫ در اﺑراز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن
 ۱۳۹۸ﺧواﺳﺗﺎر ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ و ﻋداﻟتﺧواھﯽ ﺷده ﺑودﻧد ھدف ﻗرار دادهاﻧد .در  ۲۵آﺑﺎن  ،۱۴۰۰ﻧرﮔس ﻣﺣﻣدی،
ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ھﻧﮕﺎم ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑودی در ﺷﮭر ﮐرج ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد درﮔذﺷت اﺑراھﯾم
ﮐﺗﺎﺑدار ،ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .وی ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﯾش از دو ﻣﺎه در ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﺑﻧد  ۲۰۹زﻧدان اوﯾن ﺗﮭران ﮐﮫ
ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل وزارت اطﻼﻋﺎت اﺳت ،ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷد و ﭘس از آن ﺑﮫ زﻧدان ﺷﮭرری )ﻣﻌروف ﺑﮫ زﻧدان ﻗرﭼﮏ(
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در وراﻣﯾن ﻣﻧﺗﻘل ﺷد.
ﯾﮏ روز ﭘس از دﺳﺗﮕﯾری ﻧرﮔس ﻣﺣﻣدی و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ او اطﻼع
دادﻧد ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد ﺣﮑم دو ﺳﺎل و ﺷش ﻣﺎه ﻣﺣﮑوﻣﯾت زﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎه ﭘﯾش درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود ،ﺑﮕذراﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣﮑم  ۸۰ﺿرﺑﮫ ﺷﻼق او را ﺑﮫ زودی اﺟرا ﺧواھﻧد ﮐرد .در  ۱۴دی  ،۱۴۰۰و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧرﮔس
ﻣﺣﻣدی ﺑﺎز ھم در ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﺑود ،او را ﺑﮫ ﺷﻌﺑﮫ  ۲۶دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﮭران ﻣﻧﺗﻘل ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﭘروﻧده دوﻣﯽ
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷود .دادﮔﺎه ﻓﻘط ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد و او از دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﮐﯾل ﻣﺣروم ﺑود .در اواﺧر دی ﺑﮫ او اطﻼع
دادﻧد ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﭘروﻧده او ﺑﮫ ھﺷت ﺳﺎل و دو ﻣﺎه زﻧدان ،دو ﺳﺎل »ﺗﺑﻌﯾد« در ﺷﮭری ﺧﺎرج از ﺗﮭران ﮐﮫ
ﻣﺣل اﺻﻠﯽ زﻧدﮔﯽ اوﺳت ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت دو ﺳﺎﻟﮫ ﻋﺿوﯾت در اﺣزاب ﯾﺎ ﮔروهھﺎ و دﺳﺗﮫھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﻣﻣﻧوﻋﯾت دوﺳﺎﻟﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ،رﺳﺎﻧﮫھﺎ و ﻣطﺑوﻋﺎت ،و  ۷۴ﺿرﺑﮫ ﺷﻼق ﻣﺣﮑوم ﺷده اﺳت.
اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت و اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺳﺎﻟﻣتآﻣﯾز ﺣﻘوق ﺑﺷری او از ﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود و
ﺗﺟﻣﻊھﺎی دﯾﮕر ﺑرای ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﻋﺗراضھﺎی آﺑﺎن  ۱۳۹۸ﺑوده اﺳت .در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾن
ﻣﺗن ،او ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل از زﻧدان ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در اواﺧر ﺑﮭﻣن  ۱۴۰۰ﺑرای ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ اﺿطراری ﻗﻠب ﺑﮫ دﻟﯾل
ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺷدﯾد ﻋروق در ﻣرﺧﺻﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣوﻗت ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾر ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭﻧﺎز اﮐﻣﺎﻟﯽ و ﻣرﯾم ﮐرﯾم ﺑﯾﮕﯽ  11را ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺟﻣﻊ در
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن  ۱۳۹۸ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار دادهاﻧد.
ﻣﺻطﻔﯽ ﮐرﯾم ﺑﯾﮕﯽ ﮐﮫ ﭘﺳر ﺷﮭﻧﺎز اﮐﻣﻠﯽ و ﺑرادر ﻣرﯾم ﮐرﯾم ﺑﯾﮕﯽ ﺑود ،در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .از آن زﻣﺎن ،ﻣﺎدر و ﺧواھر ﻣﺻطﻔﯽ ﮐرﯾم ﺑﯾﮕﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻼشھﺎی
ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫﺷﺎن ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺣﻘﯾﻘت و ﻋداﻟتﺧواھﯽ در ﻣورد ﻗﺗل او ،ﺳﺎلھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آزار و اذﯾت و ارﻋﺎب از ﺳوی
ﺣﮑوﻣت ،ﺷﺎﻣل دﺳﺗﮕﯾریھﺎ و ﺑﺎزداﺷتھﺎی ﺧودﺳراﻧﮫ ،ﻣواﺟﮫ ﺷدهاﻧد.
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ﻓراﻧت ﻻﯾن دﯾﻔﻧدرز 21 ،“Narges Mohammadi transferred to Gharchak prison after two months of incommunicado” ،ژاﻧوﯾﮫ ،2022

frontlinedefenders.org/en/case/narges-mohammadi-transferred-qarchak-prison-after-two-months-incommunicado
 11ﻓراﻧت ﻻﯾن دﯾﻔﻧدرز 22 ،“House raid and judicial harassment of woman human rights defender Maryam Karimbeigi” ،ﻓورﯾﮫ ،2022
frontlinedefenders.org/en/case/house-raid-and-judicial-harassment-woman-human-rights-defender-maryam-karimbeigi

اﻗداﻣﺎت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺑﺣران ﻣﺻوﻧﯾت از ﻣﺟﺎزات ﺿروری اﺳت
ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺑﯾش از دو ﺳﺎل از ﮐﺷﺗﺎر آﺑﺎن  ،۱۳۹۸ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺳرﭘوش ﮔذاﺷﺗن ﺑر آﻣﺎر واﻗﻌﯽ
ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراضھﺎ و اﻧﮑﺎر و ﺗﺣرﯾف ﺣﻘﯾﻘت در ﻣورد ﺷراﯾط ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗﺗل ﺷﮭروﻧدان اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻧد.
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺻدور دﺳﺗور ،ارﺗﮑﺎب و ﯾﺎ ﺗن دادن ﺑﮫ ﻧﻘض ﺷدﯾد ﺣﻘوق ﺑﺷر و
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺣﻘوق ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت آﺑﺎن  ۱۳۹۸و ﭘس از آن ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕوی آﺷﻧﺎی اﻧﮑﺎر و ﺗﺣرﯾف ﺧود ،دادﮔﺎه ﺑرﮔزار ﺷده در ﻟﻧدن را ﺣﻣﻠﮫ و ﺗوطﺋﮫای ﻋﻠﯾﮫ
اﯾران ﺗوﺻﯾف ﮐردهاﻧد .رﺳﺎﻧﮫھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ،ﮔزارشھﺎی ﻣﺗﻌددی در ﻣﺣﮑوﻣﯾت دادﮔﺎه ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣردﻣﯽ
آﺑﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﮐردﻧد ﮐﮫ در آن ﻧﻘل ﻗولھﺎﯾﯽ از ﻣﻔﺳران ﺳﯾﺎﺳﯽ ،روﺣﺎﻧﯾون و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﮐﮫ روﻧد دادﮔﺎه
را »دادﮔﺎه ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ« ﻣﯽﺧواﻧدﻧد 12 .ﺳﻌﯾد ﺧطﯾبزاده ،ﺳﺧﻧﮕوی وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران در ﯾﮏ ﻧﺷﺳت
ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸ﺑﮭﻣن  ۱۴۰۰اﻋﻼم ﮐرد  13ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن دادﮔﺎه ﺑﮫ دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس
»اﻋﺗراﺿﺎت ﺟدی« ﺧود را اﺑراز ﮐردهاﻧد و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯾس »ﻟﻧدن را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺗﻣرﮐزی در اﻗداﻣﺎت ﺿد ﻣردم
اﯾران و ھﻣﭼﻧﯾن آﻣﺎدهﮐردن اﯾن ﻓﺿﺎھﺎی ﻣﺳﻣوم ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد« .او در اداﻣﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
»ﻣﺳﺑوق ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ« و »ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ« اﺳت و »ھﯾﭻ دوﻟت ﻣﺳﺋوﻟﯽ اﯾنﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر ﺧﺻﻣﺎﻧﮫای را در دﺳﺗورﮐﺎر ﺧود
ﻗرار ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻓﺿﺎھﺎﯾﯽ را ﺑرای رﺳﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳر در آﺧور ﺗرورﯾﺳتھﺎ دارﻧد و ﺑر ﺿد ﻣﻠت اﯾران ﺗوطﺋﮫھﺎی
ﺷﺑﺎﻧﮫروزی دارﻧد ،آﻣﺎده ﮐﻧد«.
ﺳﯾر دﻧﺑﺎﻟﮫدار ﺟﻧﺎﯾتھﺎی ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ در اﯾران ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﻧﺗرلﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ ﻣﺻوﻧﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧظﺎمﻣﻧد ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎور دارﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑدون روﺑروﺷدن ﺑﺎ ﻋواﻗب اﻗداﻣﺎتﺷﺎن ،ھمﭼﻧﺎن ﻣرﺗﮑب ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺷوﻧد ،ﭘﯾوﻧد
ﺧورده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺳﻌت و ﺷدت ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﻘض ﮔﺳﺗرده ﺣﻘوق ﺑﺷر و ھمﭼﻧﯾن ﻋدم وﺟود راهﮐﺎرھﺎﯾﯽ
در داﺧل اﯾران ﺑرای ﺣﺻول ﺑﮫ ﻋداﻟت ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﺿﺎﮐﻧﻧده اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ درﺧواﺳتھﺎی ﺧود را از ﮐﺷورھﺎی
ﻋﺿو ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﻧد و از آنھﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫﺷﺎن ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺻوﻧﯾت از ﻣﺟﺎزات ،ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑرای ﺟﻣﻊآوری ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و
ﺣﻔظ ﺷواھد در ﻣورد ﺟدیﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت  -ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ  -ﮐﮫ در اﯾران ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣوﺟب
ﺗﺳﮭﯾل دادرﺳﯽھﺎی ﮐﯾﻔری ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ در آﯾﻧده ﺷوﻧد.
ﭘﯾشزﻣﯾﻧﮫ
در  ۲۴آﺑﺎن  ۱۳۹۸ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻓزاﯾش ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻗﯾﻣت ﺳوﺧت ،اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری در اﯾران آﻏﺎز ﺷد .ﺗﻣرﮐز
اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﮫ ﺳرﻋت از ﻗﯾﻣت ﺳوﺧت ﺑﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽھﺎی وﺳﯾﻊﺗر ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺳرﮐوب وارد ﻣﯾدان ﺷدﻧد و ﺗظﺎھراتھﺎی ﻣﺳﺎﻟﻣتآﻣﯾز را ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫھﺎی ﺟﻧﮕﯽ،
ﮔﻠوﻟﮫھﺎی ﺷﮑﺎری ،ﮔﻠوﻟﮫھﺎی ﺳﺎﭼﻣﮫای ،ﮔﺎز اﺷﮏآور و ﻣﺎﺷﯾنھﺎی آبﭘﺎش ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد .طﯽ ﭘﻧﺞ روز اﻋﺗراﺿﺎت،
 12ﺧﺑر آﻧﻼﯾن» ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺷﻣر ھدف اﻧﮕﻠﯾس از ﺑرﭘﺎﯾﯽ دادﮔﺎه ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ آﺑﺎن  98را ﺑر ﻣﻼ ﮐرد« 30 ،آﺑﺎن bit.ly/3D58Lkp ،1400
 13ﺧﺑرﮔزاری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ» ،اﯾران ﻣﻧﺗظر ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ و اروﭘﺎﯾﯽھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣﻠﯽ اﺳت« 18 ،ﺑﮭﻣن bit.ly/3JCUWvZ ،1400

ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ از ﻧﯾروی ﻣرﮔﺑﺎر ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺻدھﺎ ﻣﻌﺗرض و رھﮕذر ،از
ﺟﻣﻠﮫ ﮐودﮐﺎن ﺷد .در ﺟرﯾﺎن و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﻋﺗراﺿﺎت ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾش از  ۷۰۰۰ﻣرد ،زن و ﮐودک را
دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد و ﺻدھﺎ ﻧﻔر را در ﻣﻌرض ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی ﻗﮭری ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺑدرﻓﺗﺎریھﺎ و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫھﺎی از اﺳﺎس
ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻗرار دادﻧد .در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ،اﯾﻧﺗرﻧت ﮐﺷور را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻗطﻊ ﮐرده  14و ﻣﺎﻧﻊ از
دﺳﺗرﺳﯽ ﻣردم اﯾران ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن اطﻼﻋﺎت و وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن ﺷدﻧد ﺗﺎ ﮔﺳﺗره
ﺟﻧﺎﯾﺎت روی داده ﭘﻧﮭﺎن ﺑﻣﺎﻧد.

اﻣﺿﺎءﮐﻧﻧدﮔﺎن:
آرﺗﯾﮑل ۱۹
اﻧﺟﻣن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣردم آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ در اﯾران
ﺑﻧﯾﺎد ﺳﯾﺎﻣﮏ ﭘورزﻧد
ﺟﻣﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮐردﺳﺗﺎن در اﯾران-ژﻧو )(KMMK-G
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑرای ھﻣﮫ در اﯾران
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر اﯾران
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷری ھﮫﻧﮕﺎو
ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮐردﺳﺗﺎن
ﻋداﻟت ﺑرای اﯾران
ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل
ﻓراﻧت ﻻﯾن دﯾﻔﻧدرز
ﮐﻣﭘﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران
ﮐﻣﭘﯾن ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻠوچ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﺎزات اﻋدام )(ECPM
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