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آبانبین  «دادگاه   شاھدان  اذیت  و  آزار   با  مقامات:  ایران   مطلق   ممنوعیتاصل    »،المللی مردمی 
 اند کرده  نقض را شکنجھ

 

  آنان   ھایخانوادهچنین  ھمو    -شاھدان    اذیت  و  آزار  با  این بیانیھ باور دارند مقامات ایرانی  هامضاکنند  زمانسا  ۱۵
المللی  بین  «دادگاه  درایران    مقامات   توسط  ۱۳۹۸  آبان   سراسری  اعتراضات  مرگبار  سرکوب   با  رابطھ  در  کھ  -

 . کنندمی نقض  را ھابدرفتاری سایر و شکنجھ مطلق ممنوعیت  اصل ند،اهداد شھادت  »مردمی آبان  

  اساس بر گرفتھ صورت جنایات بازخواست  و عدالت حقیقت، بھدستیابی  برای عمومی ھایدرخواست بھ  پاسخ در
 ھایسازمان  ،۱۳۹۸آبان    اعتراضات   جریان  در  ایرانی  مقامات  توسط  بشر  حقوق  جدی  نقض  و  یالمللبین  قوانین
المللی مردمی با نام دادگاه بین  غیرقضایی  مردمیِ   المللیبین  دادگاه   یک  المللیبین  حقوقی  کارشناسان و  مدنی  ھجامع
ر د عمومی استماع دور ھنگام برگزاری دواز این پس از آن با نام «دادگاه» یاد خواھد شد. کھ  کردند سیسا ت آبان

، نزدیکان  شکنجھ  قربانیان  معترضان،  شامل  شاھد  ۵۵ از  شھادت بیشبھ    دادگاه   لندن،  در۱۴۰۰  آبان ماه و بھمن
  و گوش سپرد  سابق  قضایی و امنیتی مقامات و بخش بھداشت و درمان  کارکنان شده،  کشتھ رھگذرانِ  و معترضان

طور علنی درباره موارد  دادگاه بھاین  کھ در    زنانی  و  مردان.  کرد  دریافترا    دیگر  شاھد  ۱۶۹  کتبی  ھاینامھشھادت
بشر   آبان    -نقض حقوق  از آن  ۱۳۹۸در جریان اعتراضات  بھ جان    - و پس  دادند، خطرات زیادی را  شھادت 

  در مقیاسی وسیع،   خودسرانھ  ھایو بازداشت  دستگیری  غیرقانونی،  ھای ھای خود از قتل.  آنان در شھادتیدندخر
  صدور احکام حبس  بھ  منجر  کھ  ناعادالنھ  شدتبھ   ھایھا، و محاکمھشکنجھ و دیگر بدرفتاری  ناپدیدسازی قھری،

المللی،  بین  قوانین  ارتکاب این موارد کھ تحت  برای  مسئول  مقام   یک   کنون حتی  تا  1.گفتنداعدام شد،    و  مدتطوالنی
 است.   نشده  پاسخگو شوند،بشر محسوب می حقوق جدی  نقض و جنایت 
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نظام  بھ مصونیت  برای رسیدگی  بھ عنوان فرصتی  دادگاه  از  استفاده  مقاماتبھ جای  ایران،  در  اقدامات  بھ    مند 
پیگرد قضایی  و بازداشت خودسرانھ، خشونت،    یریاز جملھ دستگ  ، آنھا  یھاو خانواده   اھدان ش  ھیعل  انھیجویتالف

  چنین   .انددست زده   تی اشکال آزار و اذ  ریبھ مرگ، و سا  دیتھد   ،قھرآمیز  یھاییبازجو  یناعادالنھ، احضار برا 
آنھا بھ دلیل شرکت  طور عمدی برای مجازات  بھھای آنان،  خانواده علیھ شاھدان و    حکومتیھای  مقام   توسط   ی اقدامات

 درد  تشدید  باعث  ھمچنین  اقدامات  این.  صورت گرفتھ است  علنی آنانبرای جلوگیری از دادخواھی  و یا  در دادگاه  
بدین سان، این  گرفتارند.  عدالتی  و بی  تشویشدر دام    ھمچنان  کھ  شده ی  قربانیان  ھایخانواده   و  بازماندگان  رنج  و

  طبق   شکنجھ.  آیندبھ حساب می  تحقیرآمیز  یا  غیرانسانی  ظالمانھ،   رفتارھای  سایر  یا   شکنجھ  نوعی  خود  تخلفات
ی قلمرو  در  کھ  زمانی  حتی  -جھانی  صالحیت  اصل  اساس  بر  ھادولت  ھمھ   کھ  است  جرمی  المللیبین  قوانین
 . دارند  را آن قانونی  پیگرد و تحقیق امکان  چنانھم  - شان رخ نداده باشدارضی

  ایرانی توقف کامل و فوری اقدامات  مقامات  از   کھ  خواھندمی  جھانی  جامعھ  از  این بیانیھ  هامضاکنند  ھایسازمان
ک  را  شانیھاخانواده   و   دادگاه   شاھدان  علیھ  جویانھتالفی آن  و  د نن مطالبھ  بخواھاز    و   ھاتیمحکوم  تمامکھ    د نھا 

 . کنند لغو  را دادگاه   نیا  در شرکت  با  مرتبط یفری ک یھامجازات

سازمان سازوکار   یک  ایجاد  برای  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  از  را  خود  درخواست  ھمچنینھا  این 
در    رفتھگ  صورت  جنایات   بھ  مربوط  شواھد   حفظ  و  تحلیل   آوری،جمع  برای  ایران   مورد  در   پاسخگویی   و  اتیتحقیق

 . ندکنمی تکرار آینده در  عادالنھ کیفری ھایرسیدگی تسھیل برای ،المللی بین قوانین اساس بر  این کشور

 

 آنھا  ھایخانواده و  دادگاه شاھدان اذیت و آزار

المللی  بین  دادگاه  شاھد  شش  حداقل  اطالعات،   وزارت   ماموران  جملھ   از   ایرانی،   مقامات  ، تاکنون  ۱۴۰۰آبان  اواخر    از
  قانونی  پیگرد  خودسرانھ،   بازداشت   و  دستگیری   جملھ  از متعدد  آزارھایمورد   را  آنھا ھایخانواده  و یامردمی آبان  

 محل زندگی و  بھ یورش و  آمیز قھر ھایبازجویی  برای  تلفنی، احضار تھدید   ملی، امنیتمرتبط با  مبھم  اتھامات بھ
 .  اندداده  آنھا قرار کار

  شد،  برگزار  ۱۴۰۰آبان    ۲۳تا    ۱۹  از  کھ  دادگاه  یعموم  جلسات دور    اولین   از  پس  اندکی  جویانھ،تالفی  اقداماتاین  
 شدت بیشتری گرفت.) ۱۴۰۰ بھمن ۱۷تا   ۱۵( دور دومینبرگزاری  از  پس وگردید  آغاز

  علنی  جلسات  طول  در  دادگاه   در  کھ  شاھدی  ۵۵  از  شاھد  ۳۸  ایرانی،  ھایمقام   جویانھاقدامات تالفی  خطر  بھ  توجھ  با
ری نپایید  دی.  کردند  پنھان  را   خود  ھویت،  کاله   و  روسری  آفتابی،  عینک  ماسک،  از  استفاده   با دادند،  شفاھی  شھادت

  مورد  شش   حداقل   در  درست بوده چرا کھ  جویانھ مقامات حکومتیاقدامات تالفیکھ ثابت شد نگرانی این افراد از  
  ھویت  کردن پنھان  بدون   کھ  افرادی را  بستگان  و یا   شاھدان  مقامات  این بیانیھ،   هامضاکنند  ھایسازمان  توسط  شده  ثبت 
اش کھ ھر دو در ایران  خانواده   اعضای  و  شاھد  یک  شامل  موارد  این.  دادند  قرار  ھدف،  بودند   داده   شھادت  خود

  پی  در  دشاھ  این پنج.  شودمی  سکونت دارنددر ایران  ھمگی    کھ  دیگر  شاھد  پنج  چنین بستگانساکن ھستند و ھم 
 ند. اه کرد ارائھ خارج از ایران در  را خود ھایشھادت و گریختھ کشور از ۱۳۹۸ آبان  اعتراضات

  شھادت   و  ،قطع  کشور  از  خارج  در  مستقر  شاھدان  با  را  خود  روابط  کھ  اندداده   دستور  شاھدان  بستگان  بھ  مقامات
 دیگر   ھایصدمھ  و   بازداشتشامل   کھ  »آن   عواقب مواجھھ با  برای «  باید، وگرنھ  کنند   محکوم  بھ طور علنی  را   آنھا
 بستگان  بھ  ھمچنین مقامات امنیتی    . شوندآماده    شودمی  کودکان  آسیب بھ   جملھ  از   ،شانخانواده   اعضای   و  آنھا  بھ

  نیروھای  تیررس  از  ھستند ھم   کشور  از  خارج  در  کھ  زمانی  حتی  عزیزانشان  کھ  اندداده   ھشدار  ایران  در  شاھدان



 
 

شان در خارج از کشور انزمحل زندگی عزی  تا  اند داده   قرار   فشار  تحت  را   ھاخانواده   و   نیستند  امان  در  ایران  امنیتی 
 . کنند فاش را

  مشکالت   ایجاد  اند کھ این اقدامات باعثگفتھ  اندھمورد اذیت و آزار قرار گرفت  شاھدانی کھ  نزدیکان  رد،امو  برخی  در
 . است شده   افسردگی شدید و اضطراب  ،باالیی از فشار روانی   سطح جملھ از  سالمتی،

  ت یمورد آزار و اذ  ۱۴۰۰آبان  دردر دادگاه    یاش را از زمان شھادت وو خانواده   فریانصار  نی ام  ران،یمقامات ا
در جریان اعتراضات بھبھان    ۱۳۹۸آبان    ۲۵  در  است کھ  فریفرزاد انصارپدر    فر،یانصار  نیاند. امقرار داده 

 واو    ،اطالعات   وزارت  ،در دادگاه  فریانصار  نیام  شھادت  ھای پس ازھفتھ  درکشتھ شد.    یتیامن   یروھایتوسط ن
  در   اطالعات   وزارت   سرپرست  آن  طی  کھ  ندکرد  احضار  بازجویی  برای  بار  دو  را  فرانصاری  فرزانھ  دخترش 
مورد بازخواست  ،  د کر  یاد  »دشمن  دادگاه «  عنوان   بھ  آن   از  کھ  دادگاه  در   شرکت  دالیل  مورد   در  را  ھاآن  بھبھان

  متھم   دادگاه  این   دربرای حضور    پدرش  و تشویق ھدایت    بھ   را  فرانصاری  فرزانھچنین  . این مقام امنیتی ھم قرار داد
ً   فرانصاری  امین.  ه استکرد   علیھ  تبلیغ«   اتھام  بھبھان بھ  دادسرای   بھ  احضار   از بعد    ۱۴۰۰  بھمن  ۳۰  در   متعاقبا
 و  دند بر  یورش  خانواده  منزل  بھ  اطالعات   وزارت   ماموران  ، ۱۴۰۰  اسفند یکم    در   بعد،  روز .  شد  بازداشت  » نظام 

 مالقات  وکیل یا حق  بھ  دسترسی  بدوناین پدر و فرزند  .  کردند  دستگیر  را  فرانصاری  آرمان  نام   بھ  او  دیگر  فرزند
یل  در حال تکم  آنھا  پرونده   مورد  در  تحقیقات  کھو در حالی  ۱۴۰۰اسفند    ۲۵با قید وثیقھ در  آزادی  زمان  تا  خانواده   با
سھ ماه حبس و پنج سال ممنوعیت  ، این دو بھ  ۱۴۰۱ابتدای فروردین  در    .ماندند  محبوس  بھبھان  زندان  دردن بود،  ش

 خروج از کشور محکوم شدند.

ھفتھ ام  یھادر  بازداشت  از  انصار  نیپس  آرمان  انصار  فر،یو  فرزانھ  بھ  بارھا  بھبھان  بھ    فریدادستان  نسبت 
بھبھان احضار شده بود، سھ   یبھ دادسرا  یبار وقت کیھا در خصوص بازداشت آنھا ھشدار داد.  مصاحبھ با رسانھ

قرار دادند    تیرا مورد آزار و اذ   فریانصار  رزانھدر مورد پرونده پدر و برادرش، ف  یریگ یپ  لیبھ دل  یتیمامور امن
ھشدار داده شد کھ در    اوبھ    اش شد.دردناک شانھ  یدگی دبیھ آس کھ منجر ب  دندیکوب  واریو با خشونت او را بھ د

اند  عدالت در مورد قتل برادرش باز کرده   یاجرا  یاو برا  یدرخواست علن  لیکھ مقامات بھ دل   یاارتباط با دو پرونده 
  فرانصاری  فرزانھ  ،۱۴۰۰بھمن   ۳۰  در  مدت محکوم خواھد شد.  یو بھ حبس طوالن ستیدر کار ن   » رحمی«  چیھ

  رسانی در مورد مرگ برادرش اینستاگرام برای آگاھی  برپایھ انتشار مطلبی در  کھ  -  جداگانھ  پرونده   یک  با  رابطھ  در
  حکم  این  اجرای  برای  ھنوز  او.  شد  محکوم   زندان  ماه   شش  و   سال  چھار  بھ  و  مجرم شناختھ  -  ه بودتشکیل شد

 . است نشده  احضار

 کردستان  استان  ،سنندج   در گریخت،  ایران از  ۱۳۹۸  ماه   آبان   تظاھرات   در   شرکت  از پس  کھ  مردوخی  آرام  والدین
آرام    شھادت   ارائھ  از  پس  روز   ین چند.  اندشده   مواجھ  اطالعات  وزارت  ماموران  امانبی  ارعاب  و  اذیت  و  آزار  با

برده، آن را    یورش  سنندج  در  وه اخانواد  منزل  بھ  اطالعات  وزارت  ماموران  ،۱۴۰۰آبان  در    دادگاه   در  مردوخی
  مادر   بھ  ماموران.  اندکرده   بازجویی  ھایشفعالیت  و  اقامت  محل  درباره   مردوخی  بھجت  مادرشاز    و  تفتیش کرده 

  امنیت  احساس ،  کھ حاال خارج از ایران است   بھ این دلیل   نباید  فرزندش   کھ  دادند ھشدار تھدیدآمیزی  آرام مردوخی  
  مردوخی  هللاحبیب  پدرش  کار  محل  بھ  ماموران  روز  ھمان  در .  » است  ایرانی  مقامات  چنگ  درچرا کھ او ھنوز«   کند

  یورش   پدرش  کار  محل  بھ  دوباره  امنیتی  نیروھای  بعد،  روز  چند .  کردند  بازجویی  پسرش  درباره   او  از   و  برده  ھجوم 
 . کردند بازداشت کوتاھی مدت برای  و منتقل اطالعات  وزارت کنترل تحت محلی بھ  را او  بار این و بردند

  وزارت   ساختمان  بھ   بازجویی  برای  تلفنی  صورت   بھ   را  خانواده   تمام  اطالعات  وزارت  ماموران  موقعیتی دیگر،  در
  در  . بیاورند بازجویی ھم برای را خود  سالھ دو  و سالھ ۱۵ پسران خواستند تا   والدین از  و کردند احضار اطالعات



 
 

 ھاآناز  ماموران وزارت اطالعات  شد.    داده   نشان  دادگاه   در  او  شھادت   از  ھاییفیلم   مردوخی   آرام   والدین  بھ  آنجا،
با فرزندشان  مورد   در   شھادت   بھ طور علنی  تادادند    قرار   شدید  فشار  تحت ھا را  آن  و   کردند  بازجویی   ارتباط 

  کردند   تھدید  را  مردوخی  بھجت  و  او  و  زدند  ضربھ  مردوخی  هللاحبیب  یھموران بھ سینام.  کنند  محکوم   را  فرزندشان
  آنھا   بھ  مأموران.  خواھد داشت  ضررشان تمام   بھ  مقامات  با  »ھمکاریعدم  «  کنند،می   زندگی  ایران  در  چون  کھ

  کھ   مخالف حکومت  نگارروزنامھ   ؛زم دچار شود  هللاروح  سرنوشت  بھ  است  ممکن  مردوخی  آرام   کھ  دادند  ھشدار
  ۱۳۹۹آذرماه    در  منتقل و  ایران  بھ  زور  بھ  ربوده،  پاسداران  سپاه   توسط  عراق  بھ  سفر  جریان  در  ۱۳۹۸مھرماه    در
  وی   جسمانی  ناخوشی  و  مردوخی   بھجت  شدید  ناراحتی  باعث  تھدید  این  2.شد  اعدام   ناعادالنھ   ھمحاکم  یک  پی  در
  انجام   و  بازجوھا  مالقات  را برای خود  شان بازگردند و  منزل  بھ  کھ  گفتند   خانوادهاعضای این    بھ  ماموران.  شد
  زیر   برای  آشکار  تالشی  در.  کنند  آماده   3نایرا  اسالمی  جمھوری  سیمای  وصدا    برداریفیلم   گروه   با مصاحبھ»  «

 دستور  آرام مردوخی  ه اعضای خانواد   بھ  ،دادرسی   یاتکل  مشروعیت  و  مردوخی  آرام   شھادت  اعتبار  بردن  سوال
  پول   ،دادگاه  مقابل  در  شھادت  برای  و  گفتھ  دروغ  شھادت  ھنگام ادای  پسرشان  بگویند  دوربین  مقابل  در  شد  داده 

  دوباره  ۱۴۰۰  بھمن  ۲۸  در  مردوخی  هللاحبیب.  کھ این کار را انجام دھند  نپذیرفتند  اما  او  والدین   . است  کرده  دریافت 
  تھدید   و  ارعاب  اذیت،  و  آزار.  شد  ویدئویی  ای بیانیھ  ارائھ  بھ  مجبور  فشار  تحت  و  احضار  اطالعات  وزارت  توسط
  خود  امنیت  از  و دائمی  شدید  اضطراب  و  ناراحتی  ترس،   در   خانواده   اعضای این   کھ  است  شده  باعث  مقامات  مکرر

 ایران، بھ سر ببرند.   از خارج  در مردوخی آرام  امنیت فرزندشان،  و ایران در

در     یبرکت  رضایاند. علتحت آزار و ارعاب ماموران قرار گرفتھ  زین  یبرکت  رضایعلخانواده    یتن از اعضا  نیچند 
 ۱۳۹۸آبان ماه  ۲۸اعتراضات  انیدر جر  ینیحس یعل اشسالھ ۲۱دوست  یرقانونیدور دوم دادگاه  درباره قتل غ

 استان البرز شھادت داد.   دشتنیدر مشک

شان  ی کھ وابستگیافراد  بود  گریختھ  ایران  از  آبان  اعتراضات  از  پس  کھ  برکتی  علیرضا  شھادت  از  پس  روزھای  در
  طریق   از  وی  ھمراه   تلفن  بھ  ھاییپیام   ارسال  با  جمھوری اسالمی معلوم بود،  امنیتی  و  اطالعاتی  ھایدستگاه بھ  

افراد  دیگر  برخی  .کردند  خطاب  »خائن«  را   او  رسانپیام   ھایاپلیکیشن این    علیرضا   ترخویشاوندان مسن  با  از 
شان را بھ طور کامل ھا یا باید رابطھآن و است   »خائن«  برکتی  ھا گفتند علیرضاھ و بھ آنگرفت تلفنی تماس برکتی

آشفتگی و نگرانی شدیدی را بر زندگی ،  ھاتھدید  و  ارعاباین  با او قطع کرده و یا منتظر عواقبی ناگوار باشند.  
 جوییانتقام   ترس  از  او  ،ھااذیت  و  آزاراین    نتیجھ  دراست.    تحمیل کرده   ایران  در  اش خانواده   و  برکتی  علیرضا

 . است   کرده  متوقف را ھاھای خود با آنتماس اش، خانواده   از بیشتر

 

 قربانیان  ھایخانواده اذیت  و آزار فراگیرتر الگوی

  از  تریگسترده  الگوی چارچوب  در  آنھا ھای خانواده  والمللی مردمی آبان  بین  دادگاه  شاھدان  علیھ بشر   حقوق  نقض
 بازماندگان   بازداشتن  برای  یا  ۱۳۹۸آبان    اعتراضات  زمان  از  ایرانی  گیرد کھ مقامات قرار می  ارعاب  و  اذیت  و  آزار

آنھا   ھای علنیدر قبال درخواست  جوییانتقام   و یا برای   عدالت اجرای    و   حقیقت  یافتن  از  قربانیان  ھای خانواده   و
 اند. کار بستھ برای پاسخگویی، بھ
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  ھای خانواده  شکایات، اندکرده  پنھان را ۱۳۹۸آبان  اعتراضات جریان در شدگانکشتھ واقعی تعداد ھمچنان مقامات
  بھ.  اندمورد ستایش قرار داده   اعتراضات  این  ھوحشیان  سرکوب  برایرا    امنیتی  نیروھای  و  نادیده گرفتھ  را  قربانیان
روی    جنایات   مورد   در  گفتمان  ھرگونھ  حذف   و  مجرمانھ  مدارک  و  شواھد   سرکوب  ھدف   با   ، این اقدامات  موازات

  پس و  اعتراضات  طول  در مقامات  توسط  کھ  بشر  حقوق جدی  نقض موارد  سایر  و  -المللیبین قوانین  از نظر -  داده 
زندانی    و  بازداشتخودسرانھ    را  ھستند  دادخواھی  دنبال  بھ  کھ  انیکس  دیگر  و  قربانیان  ھایخانواده   شده،  انجام   آن  از

 وقتل    بھ  بازماندگان را تھدیده  خانواد   و  فراخوانده   اطالعاتی  و  امنیتی  نھادھای  بھ  بازجویی  برایرا    ھاآن  ،کرده 
 اند. کرده  آزارھای دیگر

 

 ھای یادبودمحدودکردن مراسم

  اعتراضات   شدگانکشتھ  ھایخانواده   اطالعاتی،   و  امنیتی   نیروھای   کھ  اند دریافتھ  این بیانیھه  امضاکنند   ھایسازمان
  برگزاری مراسم ه  نحو   مورد  در بایدھا  این خانواده کھ طبق آن    اند ھایی کرده تعھدنامھ  امضا بھ   وادار  را   ۱۳۹۸آبان  

 4د.کنن رعایت  را شدیدی  ھایمحدودیت عزیزانشان بزرگداشت

در صورت    -  شانھا و فرزندانرساندن بھ آن  آسیب  بھ  تھدید  با  را  قربانیانه  خانوادت  مقاما  گذشتھ،  سال  دو  طی
ھا را قبل از برگزاری  داده و حتی آن  قرار  ارعاب  و  اذیت  و  مورد آزار  -  ادبودیمراسم    ی اصرار بر برگزار

  .اند کرده شده موقتاً بازداشت ریزیھای از پیش برنامھمراسم 

  ھای سایر جملھ در ھمبستگی با خانواده   از   یادبود،  مراسم   برگزاری  بھ  نافرمانی  با  کھ  ھاییخانواده   از  دستھ  آن
اند کھ در  خبر داده   خود  ھایگردھمایی  در  امنیتی  نیروھای  اعضای  از  تن   ھاده   حضور  از  اندزده دست  قربانیان،

  کرده   برداریفیلم   و  برداریعکس   ھاکنندگان در مراسم را بھ شدت تحت نظر گرفتھ و از آن ھا ماموران شرکت آن
 اند. را دستگیر کرده  حامیان و عزاداران و

  استان  در  مالرد  اعتراضات  در جریان  ،زاده زارع  امیرحسین  اش،سالھ  ۱۸  پسر  کھ  پروینی   زھرا  ،۱۴۰۰آبان    در
 یک  با  5ایمصاحبھ  طی  شد،  کشتھ  و  گرفت  قرار  گلولھ  اصابت  مورد  سینھ  ناحیھ  از  ۱۳۹۸  آبان  ۲۵  در  تھران

  مناسبت   بھ  یادبودی کھ  مراسم   در  امنیتی  مامور  ۵۰  حدود  داد کھ  گزارش  کشور  از  خارج  مقیم   ایرانی  خبرنگار
  تحت  خانھ راه  در  اشخانواده  کھ گفت او. داشتند حضور  دیگر برگزار شده بود معترض یک مرگ سالگرد دومین

 ھای عکس   از  بزرگ  بنرھای  کردنآویزان  خاطر  بھ  را  اشخانواده   و  او  ھمچنین  مقامات.  نظر قرار گرفتھ بودند
 . ندا ه کرد  تھدید  ۱۳۹۸ی آبان ھا شده در جریان اعتراض کشتھ قربانیان دیگر  و پسرشان

  در  امنیتی  نیروھای  توسط   اش قلب  بھ  گلولھ  اصابت   اثر   بر  سالگی  ۱۸  کھ در   پورقلی  پژمان  مادر  ،رمضانی   محبوبھ
  اشعمومی   ھاینفراخوا  بھ دلیل   جویانھھدف اقدامات تالفی  بارھا  داد،  دست  از  را  خود   جان  تھران  استان  ھاندیش
  و   اذیت   و   آزار  مورد  توسط نیروھای امنیتی   و   بوده   فرزندشرد قتل  ودر م  گوییپاسخ  و  عدالت بھ    دستیابی  برای

  ی بزرگداشت  مراسم   با  ارتباط  در  رارمضانی    محبوبھ  امنیتی  نیروھای،  ۱۴۰۰آبان    ۲۷در    .است  گرفتھ  قرار  ارعاب
بھ    ،او ترتیب داده بود   درگذشت  سالگرد  دومین  مناسبت  بھ  -  پسرش  دفن  محل  -  گیالن  استان  مالط  روستای  در  کھ

  ریختند،   روستا  بھ  امنیتی  نیروھای از    زیادی  تعداد  یادبود،  برگزاری مراسم   روز  در.  کردند  بازداشت  موقتطور  
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  را   آنھا  ھمراه   ھایتلفن  و  دستگیر   را   عزاداران   و  بستگان  از  تعدادی  بھ روستا را بستند،  خروج  و  ورود   ھایراه 
 . شدند بازداشت کوتاھی مدت برای  نیز  خانواده  اعضای   از دیگر تن  چند و رمضانی محبوبھ. کردند  ضبط

 نیروھای  گلولھ  ضرب  بھ  تھران  استان  مالرد   در   ۱۳۹۸  آبان   ۲۶  در   دامور  وحید  اشسالھ  ۳۰  پسر  کھ  کریمی   مھناز
  در  ،از دومین سالگرد فرزندنش قبل ھفتھ یک امنیتی نیروھای  کھ گفت 6ایرسانھ ایمصاحبھ در  شد، کشتھ امنیتی

اعتراض    امنیتی  نیروھای  حضوربھ    کریمی  مھناز  یک پسر دیگر  وقتی.  بودند  مستقر  منزل  از  بیرون  خودرو  چند
  امنیتی  نیروھای  پسرش،  درگذشت  روزسال  در.  رفت  نشانھ  او  سمت  بھ  و  آورد  بیرون  اسلحھ  ماموران  از  یکی  ،کرد
  در برداری کردند. با ھدف ثبت این کھ چھ کسی در مراسم حضور پیدا کرده فیلم   سر خاک  در حاضر    عزاداران   از

  کردند،   تعقیب  خانھبازگشت بھ    راه   در  را  خانواده   اعضای  خودرو  تعدادی  با  امنیتی  نیروھای  روز،  ھمان  اواخر
  گزارش   ھمچنین  کریمی  مھناز.  کردند  ضبط  موقت  طور  بھ  را  آنھا  ھمراه  تلفن  و  کرده   بازرسی  و  متوقف  را  آنھا
  نیروھای   کردند،می  شرکت  اعتراضات  شدگانکشتھ  از  دیگر  یکی  یادبود  مراسم   در  اشخانواده   کھ  حالی  در  کھ  داد

ھا از بام آویزان  آن   کھ  را  پسرش  ی از عکسبزرگ  بنر  و  رفتھ  او  خانھ  بام   پشت  بھ  ھمسایھ  خانھ  طریق  از  امنیتی
 . کردند پاره ،  کرده بودند

 ۱۳۹۸آبان    ۲۵  در  کھ  را  سالھ  ۳۸  مجدم  فرھاد  مادر  ،7تورانی  صدیقھ  ،پاسداران   سپاه   ماموران  مالرد،  در  ھمچنین
 عمومی  یادبود  مراسم  برگزاری  در ارتباط با  گرفت، قرار گلولھ اصابت مورد سر ناحیھ  از امنیتی نیروھای توسط
  کھ   گفت  او  بھ  پاسداران  سپاه   ماموران  از  یکی.  مورد تھدید قرار دادند  ۱۴۰۰آبان    در  فرزندشقتل  سالگرد    دومین

  تربزرگ  مراسم   برگزاری  اجازه   و  فرزندش حاضر شود  محل دفندر    اشخانواده   نزدیک  اعضای  با  تواندمی  فقط  او
 . را ندارد قربانیان سایر مادران  با ھمبستگی منظور بھ یادبود

 

 بستگان   سایر و مادران آمیزِ مسالمت تجمعات در ایجاد محدودیت

 آرامش  تا  آمده   ھم  گرد  کھ  در جریان اعتراضات را  شدهرھگذاران کشتھ  و  معترضان  داغدار  مادران  ، ایرانی  مقامات
 مادران«  بھ  کھ  زنانی.  اندداده   قرار  ھدف  را  شوند  دادخواھیگروھی خواستار    طور  بھ  و  کنند  پیدا  خاطر تسلی  و

  ، بندند می خود ھایمچ  دور بھ دادخواھی  از نمادیبھ عنوان  ایسرمھ رنگ بھ نوارھایی اند،یافتھ  شھرت دادخواه»
 مرگ  در مورد   دادخواھیحق  آمده و  گردھم   ھادر آن  تا  کنند می  برگزار  سالگرد و یادبود   آمیزھای مسالمتمراسم 

  تھدیدی   ،اند دادخواھیبھ دنبال    کھقربانیان    ده داغدی  نزدیکان  دیگر  و   شجاع  زنان  این  .کنند  مطالبھرا    فرزندانشان
می  ایرانی  مقامات   کارزار  برای  دائمی ھدفش  محسوب  کھ  با   عمومی  ھایفراخوان  سرکوبشوند  ارتباط    در 

آبان    اعتراضات روزِ  پنج  طی  شده کشتھ  کودک  و زن  مرد، صدھا ھای و چھره  ھانام چنین زدودن  ھم  و پاسخگویی 
 . است عموم خاطر از  ۱۳۹۸

آبان   اعتراضات  جریان  درشده  کشتھ  معترضان  ھایخانواده   از  پر  اتوبوسی  ،امنیتی   نیروھای  ،۱۴۰۰فروردین    در
ً   و  دستگیر  را  نفر  ۲۰  از  بیش  و  متوقف  را  بودند  کرده   تجمع  اصفھان  شھر  درکھ    ۱۳۸۸خرداد    و  ۱۳۹۸  موقتا

  البرز   استان  در   کرج  در  اعتراضات   جریان   در  کھ  -  کتابدار  ابراھیم  مادر  ،احمدی  سکینھ   وقتی.  کردند   بازداشت
در جریان این حادثھ بیھوش    -   شد  کشتھ  ش قلب  بھ   گلولھ  شلیک   ضرب   بھ  سالگی  ۲۹و در سن    ۱۳۹۸  آبان   ۲۵در  

  با   ایمصاحبھدر    احمدی  سکینھ   ،۱۴۰۰در آبان  .  کردند  خودداری از انتقال او بھ بیمارستان    امنیتی  نیروھایشد،  
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او خبر داد و    شدن کشتھ  سالگرد  دومین   در جریان   پسرش مزار  سر بر امنیتی  نیروھای ه گسترد از حضور    ھارسانھ
ھا را  آن  ھا بر مزار فرزندش شوند ومانع از گریستن آن  تا  دادندمی  آزار  را  عزاداران  امنیتی  نیروھای  گفت کھ

 کردند. وادار بھ ترک آن مکان می

 کھ  حالی  در  ،اعتراضات بودند   جریان  در  گانشدکشتھ  ھمسرانِ   و  مادران  کھ  زن  ، چندین۱۴۰۰مرداد  ھشتم  در  
با    ،تھران بھ دست گرفتھ بودند   آزادی  میدان  در  آمیزمسالمت  اعتراضی  در  را  خودباختھ  جان  عزیزان  تصاویر
 . گرفتند قرار بازجویی   مورد وزرای تھران  بازداشتگاه  در و بازداشت طور موقت بھ دستگیر، خشونت 

ھا ھای قربانیان در گردھمایی خانواده زنانِ نمادینی کھ    ایسرمھ  بندھایمچ  در بعضی موارد   ھمچنین   امنیتی  نیروھای
تھدید  بندھا  از این مچ  این زنان را در صورت استفاده یا  اند و بھ زور قیچی کرده   یا  کرده   پاره اند را  بر دست داشتھ

 امنیتی  نیروھای  از  یکی  بار  یک  کھ  است   گفتھ  8ایرسانھ  ایمصاحبھ  در  کریمی  مھنازاند.  کرده بھ پیگرد قانونی  
.  وارد پرونده او خواھد شد  »کیفری   سابقھ«  عمل بھ عنوان  این  کھ  است  گفتھ  او  بھ  و  بریده   را  او  ایسرمھ  بندمچ

  در این مورد   دوباره  اگر  او   کھ  شودمی  داده   اخطار  کریمی  مھنازبھ    کرد،  مقاومت  در برابر این عمل  او  وقتی
 . تکش خواھد   گلولھ شلیک با  را او  و خواھد رفت او خانھ بھ این مامور کند صحبت

 

 زبان بھ اعتراض گشودن  دلیل بھ خودسرانھ بازداشت و دستگیری

  ماندن سرپیچی ساکت  برای  دستور مقامات  از  کھ  ھاییخانواده   اعضای  کھ  انددریافتھ  این بیانیھ  ه امضاکنند   ھایسازمان
  و  دستگیری  با دھند،می  ادامھ ھا،رسانھ در جملھ از عمومی، در فضاھای  بیان اعتراض خودچنان بھ و ھم  کنندمی 

  مواجھ  تھدیدآمیز   تلفنی  ھایتماس  و   بازجویی  برای  احضار  حبس،   ناعادالنھ،   پیگرد قضایی  خودسرانھ،  بازداشت
 ھرگونھ  قلع و قمع  بدیھیِ   ھدف   با  ۱۳۹۸اعتراضات آبان    سالگردھای  آستانھ  در   ،ھجویانتالفی  کارزارھای.  اندشده 
 . گیردشدت می  ،پاسخگویی برای وقایع آبان ھمطالب یا عمومیآوری یاد

  روز  اعتراضات  جریان  در   گیسال  ۲۷کھ در    ،بختیاری  پویا  خانواده   کھ  است  سال  دو  از  بیش  ایرانی  مقامات
  ھایتالش  بھ تالفیرا    گرفت،  قرار  امنیتی  نیروھای  ھ گلول  اصابت  مورد  سر  ناحیھ  از  کرج  در  ۱۳۹۸  آبان۲۵

آنھا  ناپذیرخستگی   نیروھای .  اندداده   قرار  مداوم   ارعاب  و  اذیت  و  آزار  مورد  تبھ عدال  تیابیدس  برای  و رسای 
  بازداشت   خودسرانھ  طوربھ  و  دستگیر  آمیزخشونت  شکلی  بھچندین بار    را  پویا بختیاری  بستگان  از  تن  چند  امنیتی
 در  کھ  یبختیار  پویا  ه خانواد   شد  مدعی  است  حکومت  بھ  وابستھکھ    مھر  خبرگزاری،  ۱۳۹۸ماه  دی  در.  اندکرده 

  پروژه  تداوم  از  چنین «جلوگیریھم  و امنیت» و نظم از  صیانت  راستای «در دارند،   شرکت » پروژه ضدانقالبی«
بھ دلیل    ،بختیاری   منوچھر بختیاری،  پویا پدر  9.اندشده   بازداشت مردم»  علیھ  مسلحانھ اقدامات  تکرار و  سازیکشتھ

 با وگو  گفت  طریق  از  جملھ  از  پسرش،  در مورد قتلو جبران  حقیقت    عدالتبرای دستیابی بھ  دادخواھی  کارزار  
  و   »تبعید «  ماه  شش  و  سال  دو  تعزیری،   حبس   ماه  شش  و   سال  سھ  بھ  ۱۴۰۰  سال  درایران،    از  خارج  ھایرسانھ

  محبوس  البرز  استان  در  کرج  مرکزی  زندان   در  حاضر  حال  در  کشور محکوم شد و  از  خروج  ممنوعیت  سال  دو
 .  است

  امنیتی   نیروھای  توسط  بھبھان  در  ۱۳۹۸  آبان  ۲۵  در  ، قنواتی   محمدحسین  اش، سالھ  ۲۵  برادر  کھ  قنواتی  محسن
کھ   ۱۴۰۰  آذرسوم  تا    . او.شد   دستگیر  ۱۴۰۰  آبان  ۲۳  تاریخ  در  د،بھ قتل رسی  و  گرفت  قرار  گلولھ  اصابت  مورد
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  در   کھ  اطالعاتی  اساس  بر.  در زندان بھبھان بود  شود  کامل  او  ه پروند   مورد  در  تحقیقاتتا    شد  آزاد   وثیقھ  قرار  با
 بھبھان  در  ۱۳۹۸آبان  اعتراضات قربانیانِ  ھایخانواده   است،  این بیانیھ قرار گرفتھ امضاکننده ھایسازمان اختیار
 بھ   نزدیک  روزھای  در  اما  کنند،  برگزار  ھامزار آن  سر  بر  را  شانعزیران  درگذشت  سالگرد  دومین  داشتند  قصد

  وادار را آنھا و احضار تلفن طریق از را ۀ قربانیانخانواد  اعضای اطالعاتی و امنیتی نیروھای اعتراض، سالگرد
این احضاریھ چیزی بھ   ه ھا خواستند دربارچنین از آنو ھم   شرکت نکنند  یادبود  مراسم   کردند تا تعھد بدھند کھ در

 ھا نگویند. رسانھ

آبان    اعتراضات  شدگانکشتھ  ھایخانواده   با  ھمبستگی  در ابراز   کھ  را  بشر  حقوق  مدافعان  ھمچنین  ایرانی  مقامات
  ، محمدی  نرگس  ،۱۴۰۰  آبان  ۲۵  اند. درخواھی شده بودند ھدف قرار داده عدالتو    پاسخگویی  خواستار  ۱۳۹۸
  ابراھیم  درگذشت  سالگرد  دومین   مناسبت  بھ  کرج  شھر  در  یادبودی  مراسم   در  شرکت  ھنگام   بشر،  حقوق  مدافع

  کھ   تھران  اوین  زندان  ۲۰۹  بند  انفرادی  سلول  در  ماه   دو  از  برای مدتی بیش  وی.  شد  دستگیر  خشونت  با  کتابدار،
)  قرچک  بھ زندان  معروف(   شھرری  زندان  بھ  نپس از آ  و  شدمی  نگھداری  است،  اطالعات  وزارت  کنترل  تحت

 10منتقل شد. در ورامین

  اطالع  او  بھ  مقامات  برد، می  سر  بھ  انفرادی   سلول  در  کھ   حالی  در   محمدی و  نرگس  دستگیری  از  پس   روز  یک
  ھمچنین   . آنھا، بگذراندبوددریافت کرده  پیش    ماه   کھ  محکومیت زندانی  ماه   شش  و  سال  حکم دواو باید    کھ  دادند
  سنرگ، و در حالی کھ  ۱۴۰۰دی    ۱۴در  . کرد  خواھند  اجرا   بھ زودی  را  او  شالق   ضربھ ۸۰  حکم  کھ  کردند   تھدید

 دومی   پرونده   برای  تا  کردند  منتقل  تھران  انقالب  دادگاه   ۲۶  شعبھباز ھم در سلول انفرادی بود، او را بھ  محمدی  
در اواخر دی بھ او اطالع  .  بود  محروم   وکیل  بھ  دسترسی   از   او   و  انجامید   طول   بھ  دقیقھ  پنج  فقط   دادگاه.  شود  محاکمھ

 کھ  تھران  از  خارج  شھری  در   »تبعید«  سال  ، دوھ ھشت سال و دو ماه زندانپرونده او ب  این با  رابطھ دادند کھ در
اوست،  اصلی  محل یا  در  عضویت  ھسال  دو  ممنوعیت  زندگی  دستھگروه   احزاب  و  اجتماعی،    و  سیاسی  ھایھا 

 شالق محکوم شده است.  ضربھ ۷۴ و مطبوعات،  و ھارسانھ مجازی،  فضای در فعالیت دوسالھ از ممنوعیت

و  این    و   یادبود  مراسم   در  شرکت  جملھ  از  او  بشری  حقوق  آمیزمسالمت  ھایفعالیت  بھ  مربوط   احکام اتھامات 
 این   نگارش  زمان  دربوده است.    ۱۳۹۸ھای آبان  اعتراض  قربانیان  ھایخانواده   با  ھمبستگی  برای  دیگر  ھایتجمع
  دلیل   بھ  قلب  اضطراری  جراحی  عمل  برای  ۱۴۰۰اواخر بھمن    در  بیمارستان  بھ  زندان  از  انتقال  از  پس  او  ،متن

 برد. میبھ سر  موقت پزشکی مرخصی در عروق شدید گرفتگی

تجمع در    لیرا بھ دل   11یگی ب  میکر  میمر و    یشھناز اکمالمدافعان حقوق بشر از جملھ    ریسا   نیھمچن   یرانیمقامات ا
اند.  قرار داده   ت یمورد آزار و اذ  ۱۳۹۸اعتراضات آبان  جریان  کشتھ شده در    انیقربان  یبا خانواده ھا  یھمبستگ
اعتراضات پس از انتخابات    انیدر جر   د،بو  یگیب  م یکر  م ی و برادر مر  یکھ پسر شھناز اکمل  یگیب  م یکر  یمصطف
  ھای تالش  لیبھ دل مصطفی کریم بیگی    کشتھ شد. از آن زمان، مادر و خواھرتوسط نیروھای امنیتی    ۱۳۸۸سال  

از سوی   و ارعاب تیآزار و اذبا  ھاست کھاو، سالقتل  خواھی در موردو عدالت قتی حق یافتن یبرا شانشجاعانھ
 اند. خودسرانھ، مواجھ شده  یھاھا و بازداشتیریدستگشامل  ،حکومت
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 ضروری است   مجازات از مصونیت  بحران بھ رسیدگی برای  المللیبین اقدامات

آبان    از  سال   دو   از   بیش   گذشت  با   واقعی   آمار  بر   گذاشتن   سرپوش  بھ  ھمچنان   ایرانی  مقامات  ، ۱۳۹۸کشتار 
 .دھندمی  ادامھ  شھروندان   قتل  بھ   منجر  شرایط  مورد  در   حقیقت  تحریف   و انکار    و  ھااعتراض  جریان  در  شدگانکشتھ

  و  بشر  حقوق  شدید  نقض  بھتن دادن  و یا    ارتکاب  دستور،  دلیل صدور  بھ  دولتی  مقامات  از  یک  ھیچ  امروز،  بھ  تا
  تحقیق   مورد  ،صورت گرفت  آن   از  پس  و   ۱۳۹۸  اعتراضات آبان  جریان   در  کھ  المللبین  حقوق  جنایات مبتنی بر

 . شده باشد  پاسخگو، چھ رسد بھ این کھ است  نگرفتھ قرار

 علیھ  ایتوطئھ و حملھ را دادگاه برگزار شده در لندن   خود، تحریف  و انکار  آشنای الگوی با  مطابق ایرانی مقامات
المللی مردمی دادگاه بین  محکومیت  در   متعددی   ھایگزارش  حکومت، بھ  وابستھ  ھایرسانھ.  اندکرده   توصیف  ایران 
  دادگاه   روند  کھ  شد  منتشر  سیاستمداران   و  روحانیون  سیاسی،  مفسران  از  ھاییقول  نقل  آن  در  کھ  کردند  منتشر  آبان
  نشست  یک  در  ایران  خارجھ  امور  وزارت  سخنگوی  زاده،خطیب  سعید  12.خواندندمی  نمایشی»  دادگاه«  را

  انگلیس   دولت  بھ  دادگاه   این  بھ  نسبت   ایرانی  مقامات  کھ   13دکر  اعالم   ۱۴۰۰بھمن    ۱۸  تاریخ  در  مطبوعاتی
  مردم  ضد   اقدامات  در  تمرکزی  صحنھ  بھ  را  مقامات انگلیس «لندن  و  اندکرده   ابرازخود را    »جدی  اعتراضات«

او در ادامھ گفت کھ رفتار مقامات دولت بریتانیا    .کردند»  تبدیل  مسموم   فضاھای  این  کردنآماده   ھمچنین  و  ایران
ای را در دستورکار خود  چنین رفتار خصمانھھیچ دولت مسئولی اینسابقھ» و «نابخردانھ» است و «  بھ  «مسبوق
ھای  ھا دارند و بر ضد ملت ایران توطئھھایی کھ سر در آخور تروریستدھد کھ فضاھایی را برای رسانھقرار نمی

 .»ی دارند، آماده کندروزشبانھ

 ایرانی  مقامات  مندنظام   قضایی  مصونیت  باناپذیر  گرفتھ در ایران بھ نحوی کنترلھای صورتدار جنایتسیر دنبالھ
، پیوند  شوند  بشر  حقوق  نقض  مرتکب  چنانشان، ھم اقدامات  عواقب  با  روبروشدن  بدون  توانندمی  کھ باور دارند

 . خورده است

  ییھاکارراه   وجود  عدم   چنینو ھم   بشر   حقوق  هگسترد  نقض  و  المللی بین  قوانین  تحت  جنایات  شدت   و   وسعت  بھ  توجھ  با
 کشورھای  از  را  خود  ھایدرخواست  ھاین بیانی  ه امضاکنند  ھایسازمان  عدالت،  بھ  ایران برای حصول داخل  در  

بھ  شان  انجام وظیفھ  برای  خواھند ھا میو از آن  کنندبار دیگر تکرار می  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای   عضو
  و  تحلیل  و   تجزیھ  آوری،جمع  برای   پاسخگویی  و   اتیتحقیقسازوکار    یک،  مجازات   از   مصونیت  با  مقابلھ  منظور

موجب  تا  ایجاد کنند    ارتکاب یافتھ  ایران  درکھ    -  المللیبین  قوانین  تحت  -نایات  ج  ترینجدی  مورد  در  شواھد  حفظ
 شوند.   آینده  در  منصفانھ کیفری ھایدادرسیتسھیل  

 

 زمینھ پیش

ایران،  سوخت  متیق  یناگھان  افزایش  دنبال   بھ  ۱۳۹۸آبان    ۲۴  در در  سراسری  تمرکز  .  شد  آغاز  اعتراضات 
  نیروھای   .افت ی گسترش ی ایراناسیس  نظام  ھیعل تروسیع  یھایتینارضا بھ  از قیمت سوخت  سرعت  بھ اعتراضات 

میدان شد   بھ قصد سرکوب  درنگبی  ایران  امنیتی   جنگی،   ھایگلولھ  با  را  آمیزمسالمت  ھایو تظاھرات  ندوارد 
  ، اعتراضات   روز  پنج  طی .پاسخ دادند  پاشآب  ھایماشین  و  آوراشک  گاز  ،ایساچمھ  ھایگلولھ  ،شکاری  ھایگلولھ
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  از  رھگذر،  و  معترض  صدھا  شدن  کشتھ  بھ  منجر  کھ  کردند  استفاده   غیرقانونی  مرگبار  نیروی  از  امنیتی  نیروھای
 را  کودک  و  زن  مرد،  ۷۰۰۰ از  بیش ھمچنین  مقامات  اعتراضات،  از پس  بالفاصلھ  و جریان  شد. در  کودکان  جملھ

ھای از اساس  و محاکمھ  ھایبدرفتار ریسا ای شکنجھ ،قھریسازی د یناپد  معرض در را نفر صدھا و کردند دستگیر
کامل قطع کرده  بھ طور  تقریباً  اینترنت کشور را  اعتراضات،  دادند. در جریان  قرار  از  و    14غیرعادالنھ  مانع 

  گسترهع با بقیھ جھان شدند تا  یدسترسی مردم ایران بھ اطالعات و یا امکان بھ اشتراک گذاشتن اطالعات و وقا 
 . بماندپنھان  جنایات روی داده 

 

 

 : کنندگانامضاء

 ۱۹ کلیآرت

 ران یدر ا یجانی حقوق بشر مردم آذربا انجمن

 بنیاد سیامک پورزند 

 ) KMMK-Gژنو ( -رانیحقوق بشر کردستان در ا تیجمع

 رانیھمھ در ا  یبشر برا حقوق

 سازمان حقوق بشر ایران 

 ونگاھھ یسازمان حقوق بشر

 شبکھ حقوق بشر کردستان 

 عدالت برای ایران 

 الملل عفو بین

 فندرز ید  نیفرانت ال 

 ران یحقوق بشر در ا  کمپین

 کمپین فعاالن بلوچ 

  یاسیس  انیزندان یآزاد یمبارزه برا  تھیکم

 ) ECPMمجازات اعدام  ( ھیبا ھم عل ھمھ
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