
  ( به وقت گرینویچ  ۱۴۰۱   فروردین   ۱۸   )  ۲۰۲۲   آوریل   ۷  ممنوعیت انتشار تا تاریخ 

۱۴۰۱فروردین  ۱۸

 » اصل:       »    ، آبان مردمی بینالمللی دادگاه شاهدان اذیت و آزار با مقامات ایران
کردهاند      نقض را شکنجه مطلق ممنوعیت
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در پاسخ به درخواست های عمومی برای دستیابی به حقیقت، عدالت و بازخواست جنایات
ص4ورت  گرفت4ه ب4ر اس4اس ق4وانین بین المللی و نقض ج4دی حق4وق بش4ر توس4ط مقام4ات

، سازمان های جامعه م44دنی و کارشناس44ان حق44وقی۱۳۹۸ایرانی در جریان اعتراضات آبان 
بین المللی یک دادگاه بین المللی مردمِی غیرقضایی با ن4ام دادگ4اه بین المللی م4ردمی آب4ان
تاسیس کردند که از این پس از آن با نام »دادگاه« یاد خواهد شد. هنگام برگزاری دو دور

 شاهد شامل۵۵در لندن، دادگاه شهادت بیش از۱۴۰۰استماع عمومی در آبان ماه و بهمن 
معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیک4ان معترض4ان و رهگ4ذراِن کش4ته ش4ده، کارکن4ان بخش
بهداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق گوش س4پرد و ش4هادت  نامه های کت4بی

 شاهد دیگر را دریافت ک4رد. م4ردان و زن4انی ک4ه در این دادگ4اه به ط4ور عل4نی درب4اره۱۶۹
 و پس از آن- ش4هادت دادن4د،۱۳۹۸موارد نقض حق4وق بش4ر - در جری4ان اعتراض4ات آب4ان 

خط44رات زی44ادی را ب44ه ج44ان خریدن44د.  آن44ان در ش4هادت های خ44ود از قتل ه44ای غیرق4انونی،



دستگیری  و بازداشت های خودس44رانه در مقیاس44ی وس44یع، ناپدیدس44ازی قه44ری، ش44کنجه و
دیگ44ر ب44درفتاری ها، و محاکمه ه44ای به ش44دت ناعادالن44ه ک44ه منج44ر ب44ه ص44دور احک44ام حبس

 تا کنون حتی یک مقام مسئول برای ارتکاب این م44وارد1طوالنی مدت و اعدام شد، گفتند.
که تحت قوانین بین المللی، جنایت و نقض جدی حقوق بشر محسوب می ش44وند، پاس44خگو

نشده است.

به جای استفاده از دادگ4اه ب44ه عن44وان فرص44تی ب44رای رس44یدگی ب44ه مص44ونیت نظام من44د در
 ب��ه اق��دامات تالفیجویان��ه علی��ه ش��اهدان و خانواده ه��ای آنه��ا، از جمل��ه دس��تگیری و بازداش��تایران، مقامات

خودسرانه، خشونت، پیگرد قضایی ناعادالنه، احضار برای بازجویی های قهرآمیز، تهدید به مرگ، و سایر اش��کال
 چنین اقداماتی توسط مقام های حکومتی علیه شاهدان و خانواده هایآزار و اذیت دست زده اند.

آنان، به طور عمدی برای مجازات آنها به دلیل ش44رکت در دادگ44اه و ی44ا ب44رای جلوگ44یری از
دادخواهی علنی آنان صورت گرفته است. این اقدامات همچ44نین ب44اعث تش44دید درد و رنج
بازمان44دگان و خانواده ه44ای قربانی44انی ش44ده ک44ه همچن44ان در دام تش44ویش و بی ع44دالتی
گرفتارن44د.  ب44دین س44ان، این تخلف44ات خ44ود ن44وعی ش44کنجه ی44ا س44ایر رفتاره44ای ظالمان44ه،
غیرانسانی یا تحقیرآمیز به حساب می آیند. شکنجه طبق ق44وانین بین المللی ج44رمی اس44ت
که همه دولت ها بر اساس اصل صالحیت جهانی- حتی زمانی ک44ه در قلم44روی ارضی ش44ان

رخ نداده باشد- هم چنان امکان تحقیق و پیگرد قانونی آن را دارند.

سازمان های امضاکننده این بیانیه از جامعه جهانی می خواهند که از مقامات ایرانی توق44ف
کامل و فوری اقدامات تالفی جویانه  علی44ه ش44اهدان دادگ44اه و خانواده های ش44ان را مطالب44ه

ای مجازات و ها محکومیتکنند و از آن ها بخواهند ک4ه تم44ام ری ه مرتب44ط ب4ا ش4رکت در اینکیف
.کنند لغودادگاه را 

این سازمان ها همچنین درخواست خود را از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ب44رای
ایجاد یک سازوکار تحقی44ق و پاس44خگویی در م44ورد ای44ران ب44رای جمع آوری، تحلی44ل و حف44ظ
شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته در این کشور بر اساس ق44وانین بین المللی، ب44رای

تسهیل رسیدگی های کیفری عادالنه در آینده تکرار می کنند.

آنها        خانوادههای و دادگاه شاهدان اذیت و آزار

 تاکنون، مقامات ایرانی، از جمل44ه م44اموران وزارت اطالع44ات، ح44داقل۱۴۰۰از اواخر آبان 
شش شاهد دادگاه بین المللی مردمی آبان و یا خانواده های آنها را مورد آزارهای متع44دد از
جمله دستگیری و بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی ب44ه اتهام44ات مبهم مرتب44ط ب44ا ام44نیت
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ملی، تهدید تلفنی، احضار برای بازجویی های قهرآمیز و یورش به محل زن44دگی و ک44ار آنه44ا
قرار داده اند. 

۱۹، ک44ه از 2این اقدامات تالفی جویانه، اندکی پس از اولین دور جلس44ات عم44ومی دادگ44اه
۱۷ ت44ا ۱۵ برگ44زار ش44د، آغ44از گردی44د و پس از برگ44زاری دومین دور )۱۴۰۰ آبان ۲۳تا 

( شدت بیشتری گرفت.۱۴۰۰بهمن 

 ش4اهدی ک4ه در۵۵ ش4اهد از۳۸با توجه به خطر اق4دامات تالفی جویان4ه مقام ه4ای ای4رانی، 
دادگاه در طول جلسات علنی شهادت شفاهی دادند، با استفاده از ماسک، عین44ک آفت44ابی،
روسری و کاله، هویت خود را پنهان کردند. دیری نپایید که ثابت ش44د نگ44رانی این اف44راد از
اقدامات تالفی جویانه مقامات حکومتی درست بوده چرا ک44ه در ح44داقل ش44ش م44ورد ثبت
شده توسط سازمان های امضاکننده این بیانیه، مقامات شاهدان و ی44ا بس44تگان اف44رادی را
که بدون پنهان کردن هویت خود شهادت داده بودند، هدف ق44رار دادن44د. این م44وارد ش44امل
یک شاهد و اعضای خانواده اش که هر دو در ایران ساکن هس44تند و هم چ44نین بس44تگان پنج
شاهد دیگر که همگی در ایران سکونت دارند می ش44ود. این پنج  ش44اهد در پی اعتراض44ات

 از کشور گریخته و شهادت های خود را در خارج از ایران ارائه کرده اند.۱۳۹۸آبان 

مقامات به بستگان شاهدان دستور داده اند که روابط خود را با شاهدان مس44تقر در خ44ارج
از کشور قطع، و شهادت آنها را به طور علنی محکوم کنند، وگرنه باید برای »مواجه44ه ب44ا
عواقب آن« که شامل بازداشت و صدمه های دیگر به آنها و اعضای خانواده شان، از جمله

آماده شوند. مقام4ات امنی4تی همچ44نین ب4ه بس44تگان ش4اهدان در شودآسیب به کودکان می
ایران هشدار داده ان4د ک4ه عزیزانش4ان ح4تی زم4انی ک4ه در خ44ارج از کش4ور هس44تند هم از
تیررس نیروهای امنیتی ایران در امان نیستند و خانواده ها را تحت فش4ار ق44رار داده ان4د ت4ا

محل زندگی عزیزان شان در خارج از کشور را فاش کنند.

در برخی موارد، نزدیکان شاهدانی که م44ورد اذیت و آزار ق44رار گرفته ان44د گفته ان44د ک44ه این
 باالیی از فشار روانی، اضطراب وسطحاقدامات باعث ایجاد مشکالت سالمتی، از جمله 

افسردگی شدید شده است.

 م��ورد آزار و اذیت۱۴۰۰ و خانواده اش را از زمان شهادت وی در دادگ��اه درآب��ان امینانصاریفرمقامات ایران، 
اریفرقرار داده اند. امین انصاری فر، پدر  در جری��ان اعتراض��ات بهبه��ان۱۳۹۸ آب��ان ۲۵ است ک��ه در فرزادانص

 در دادگاه، وزارتامین انص��اری فردر هفته های پس از شهادت توس��ط نیروه��ای امنی��تی کش��ته ش��د. 

انصاریفر اطالعات، او و دخترش   را دو بار برای بازجویی احضار کردند که طی آنفرزانه
سرپرست وزارت اطالعات در بهبهان آن ها را در مورد دالیل ش44رکت در دادگ44اه ک44ه از آن
به عنوان »دادگاه دشمن« یاد کرد، مورد بازخواست قرار داد. این مق44ام امنی44تی هم چ44نین
فرزانه انصاری فر را به هدایت و تش44ویق پ44درش ب44رای حض44ور در این دادگ44اه متهم ک44رده

 بع44د از احض44ار ب44ه دادس44رای بهبه44ان ب44ه۱۴۰۰ بهمن ۳۰است. امین انصاری فر متعاقباً در 
، م44اموران وزارت۱۴۰۰اتهام »تبلیغ علیه نظام« بازداشت ش44د. روز بع44د، در یکم اس44فند 
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نام  به  او  دیگر  فرزند  و  بردند  یورش  خانواده  منزل  به  انصاریفر  اطالعات  راآرمان
دستگیر کردند. این پدر و فرزند بدون دسترسی به وکیل یا حق مالقات با خانواده تا زمان

 و در حالی که تحقیقات در مورد پرونده آنه44ا در ح44ال۱۴۰۰ اسفند ۲۵آزادی با قید وثیقه در
، این دو ب44ه۱۴۰۱تکمیل شدن بود، در زندان بهبهان محبوس ماندن44د. در ابت44دای ف44روردین 

سه ماه حبس و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند.

در هفته های پس از بازداشت امین و آرمان انصاری فر، دادستان بهبه44ان باره44ا ب44ه فرزان44ه
انصاری فر نسبت به مصاحبه با رس4انه ها در خص4وص بازداش4ت آنه4ا هش4دار داد. ی4ک ب4ار
وقتی به دادسرای بهبهان احضار شده بود، سه م44امور امنی44تی ب44ه دلی44ل پیگ44یری در م44ورد
پرونده پدر و برادرش، فرزانه انصاری فر را مورد آزار و اذیت قرار دادند و ب44ا خش44ونت او

ب�ه او هش�دار داده ش�د ک�ه در را به دیوار کوبیدند که منجر به آسیب دیدگی دردناک شانه اش شد.
ارتباط با دو پرونده ای که مقامات ب��ه دلی��ل درخواس��ت عل��نی او ب��رای اج��رای ع��دالت در م��ورد قت��ل ب��رادرش ب��از

، فرزانه۱۴۰۰ بهمن ۳۰در کرده اند هیچ »رحمی« در کار نیست و به حبس طوالنی مدت محکوم خواهد شد. 
انصاری فر در رابطه با یک پرونده جداگانه - که برپایه انتشار مطلبی در اینس44تاگرام ب44رای
آگاهی رسانی در مورد مرگ برادرش تشکیل شده بود - مجرم شناخته و ب4ه چه4ار س4ال و

شش ماه زندان محکوم شد. او هنوز برای اجرای این حکم احضار نشده است.

مردوخی والدین   از ایران گریخت، در۱۳۹۸ که پس از شرکت در تظاهرات آبان ماه آرام
سنندج استان کردستان با آزار و اذیت و ارعاب بی امان ماموران وزارت اطالعات مواج44ه

، ماموران۱۴۰۰شده اند. چندین روز پس از ارائه شهادت آرام مردوخی در دادگاه  درآبان 
وزارت اطالعات به منزل خانواده او در سنندج یورش برده، آن را تفتیش کرده و م44ادرش

مردوخی   را درباره محل اقامت و فعالیت هایش بازجویی کرده اند. ماموران به مادربهجت
آرام مردوخی هشدار تهدیدآمیزی دادند که فرزندش نباید ب44ه این دلی44ل ک44ه ح44اال خ44ارج از
ایران است، احساس امنیت کند چ44را ک44ه او هن44وز»در چن44گ مقام44ات ای44رانی اس44ت«. در

پدرش  کار  محل  به  ماموران  روز  مردوخی همان  دربارهحبیبهللا او  از  و  برده  هجوم   
پسرش بازجویی کردند. چند روز بعد، نیروهای امنیتی دوباره به مح44ل ک4ار پ44درش ی44ورش
بردند و این بار او را به محلی تحت کنترل وزارت اطالعات منتقل و ب44رای م44دت کوت44اهی

بازداشت کردند.

در موقعیتی دیگ44ر، م44اموران وزارت اطالع44ات تم44ام خ44انواده را ب44ه ص44ورت تلف44نی ب44رای
۱۵بازجویی به ساختمان وزارت اطالعات احضار کردند و از وال44دین خواس44تند ت44ا پس44ران 

ساله و دو س44اله خ44ود را هم ب44رای ب44ازجویی بیاورن44د. در آنج44ا، ب44ه وال44دین آرام م44ردوخی
فیلم هایی از شهادت او در دادگاه نشان داده ش44د. م44اموران وزارت اطالع44ات از آن ه44ا در
مورد ارتباط  با فرزندشان بازجویی کردند و آن ها را تحت فشار ش44دید ق44رار دادن44د ت44ا ب44ه
طور علنی شهادت فرزندشان را محکوم کنند. ماموران به سینۀ� حبیب الله مردوخی ضربه
زدند و او و بهجت م4ردوخی را تهدی44د کردن44د ک4ه چ44ون در ای4ران زن44دگی می کنن4د، »ع4دم
همکاری« با مقامات به ضررشان تمام خواهد داشت. مأموران به آنه44ا هش44دار دادن44د ک44ه
آرام مردوخی ممکن اس4ت ب4ه سرنوش4ت روح الل4ه زم دچ4ار ش4ود؛ روزنامه نگ4ار مخ4الف



 در جریان سفر به عراق توسط س44پاه پاس44داران رب44وده، ب44ه۱۳۹۸حکومت که در مهرماه 
 این تهدی44د3  در پی یک محاکمه ناعادالنه اعدام شد.۱۳۹۹زور به ایران منتقل و در آذرماه 

باعث ناراحتی شدید بهجت مردوخی و ناخوش44ی جس44مانی وی ش44د. م44اموران ب44ه اعض44ای این
خانواده گفتند که ب44ه منزل ش44ان بازگردن44د و خ44ود را ب44رای مالق44ات بازجوه44ا و انج44ام

 آم44اده کنن44د. در 4»مصاحبه« با گروه فیلم برداری صدا  و سیمای جمهوری اسالمی ای44ران
تالشی آشکار برای زیر س4وال ب4ردن اعتب4ار ش4هادت آرام م4ردوخی و مش4روعیت کلی4ات
دادرس4ی، ب4ه اعض4ای خ4انواده آرام م4ردوخی دس4تور داده ش4د در مقاب4ل دوربین بگوین4د
پسرشان هنگام ادای شهادت  دروغ گفته و برای شهادت  در مقاب44ل دادگ44اه، پ44ول دری44افت

۲۸کرده است. والدین او اما نپذیرفتند4 که این کار را انجام دهن44د. حبیب الل44ه م44ردوخی در 
 دوباره توسط وزارت اطالعات احضار و تحت فشار مجبور ب44ه ارائ44ه بی44انیه ای۱۴۰۰بهمن 

ویدئویی شد. آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مکرر مقامات باعث شده است که اعض44ای این
خانواده در ترس، ناراحتی و اض44طراب ش44دید و دائمی از ام44نیت خ44ود در ای44ران و ام44نیت

فرزندشان، آرام مردوخی در خارج از ایران، به سر ببرند.

 نیز  تحت آزار و ارعاب ماموران قرار گرفته اند. علیرضا برک��تی درعلیرضابرکتیچندین تن از اعضای خانواده 
۱۳۹۸ آب��ان م��اه ۲۸ در جریان اعتراضات علیحسینی ساله اش ۲۱دور دوم دادگاه  درباره قتل غیرقانونی دوست 

در مشکین دشت استان البرز شهادت داد.

در روزهای پس از شهادت علیرضا برکتی که پس از اعتراضات آبان از ایران گریخت44ه ب44ود
افرادی که وابستگی شان به دستگاه های اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی معلوم ب44ود،
با ارسال پیام هایی به تلفن هم44راه وی از طری44ق اپلیکیش44ن های پیام رس44ان او را »خ44ائن«
خطاب کردند. برخی دیگ4ر از این اف44راد ب44ا خویش44اوندان مس44ن تر علیرض44ا برک44تی تم44اس
تلفنی گرفته و به آن ها گفتند علیرضا برکتی »خائن« است و آن ها یا باید رابطه شان را به
طور کامل ب44ا او قط44ع ک44رده و ی44ا منتظ44ر عواق44بی ن44اگوار باش44ند. این ارع44اب و تهدی44دها،
آشفتگی و نگرانی شدیدی را ب44ر زن44دگی علیرض44ا برک44تی و خ44انواده اش در ای44ران تحمی44ل
کرده است. در نتیجه این آزار و اذیت ه44ا، او از ت44رس انتق44ام جویی4 بیش44تر از خ44انواده اش،

برکتی تماس های خود با آن ها را متوقف کرده است.

قربانیان       خانوادههای اذیت و آزار فراگیرتر: الگوی

نقض حق44وق بش44ر علی44ه ش44اهدان دادگ44اه بین المللی م44ردمی آب44ان و خانواده ه44ای آنه44ا در
چارچوب الگوی گسترده تری از آزار و اذیت و ارعاب قرار می گیرد که مقام44ات ای44رانی از

 یا برای بازداشتن بازماندگان و خانواده های قربانی44ان از ی44افتن۱۳۹۸زمان اعتراضات آبان 
،2020 دسامبر 12 عفو بین الملل، »ایران: اعدام روح الله زم، روزنامه نگار،4 ضربه ای مهلک به آزادی بیان«،4 3

amnesty.org/en/latest/news/2020/12/iran-execution-of-journalist-rouhollah-zam-a-deadly-blow-to-freedom-of-
expression  /  

 در تولید و پخشسابقۀ� دیرینه ای  صدا و سیمای جمهوری اسالمی در همکاری با نهادهای اطالعاتی و امنیتی ایران، 4
بیانیه های اجباری قربانیان4 نقض حقوق بشر و خانواده های آنها و گنجاندن آنها در ویدئوهای تبلیغاتی4 دارد که

واقعیت های نقض حقوق بشر در ایران را تحریف می کند و یا سعی در توجیه آن ها دارد.

https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2020/07/ORWELLIAN-STATE-.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/iran-execution-of-journalist-rouhollah-zam-a-deadly-blow-to-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/iran-execution-of-journalist-rouhollah-zam-a-deadly-blow-to-freedom-of-expression/


حقیقت و اجرای عدالت و یا برای انتق44ام جویی در قب44ال درخواس44ت های عل44نی  آنه44ا ب44رای
پاسخگویی، به کار بسته اند.

 را پنه44ان۱۳۹۸مقام44ات همچن44ان تع44داد واقعی کشته ش44دگان در جری44ان اعتراض44ات آب44ان 
کرده اند، شکایات خانواده های قربانیان را نادیده گرفته و نیروهای امنیتی را برای سرکوب
وحشیانه این اعتراضات مورد ستایش قرار داده ان44د. ب44ه م44وازات این اق44دامات، ب44ا ه44دف
سرکوب شواهد و مدارک مجرمانه و حذف هرگونه گفتمان در مورد جنایات روی داده- از
نظر قوانین بین المللی- و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر که توسط مقامات در ط44ول
اعتراضات و پس از آن انجام ش44ده، خانواده ه44ای قربانی44ان و دیگ44ر کس44انی ک44ه ب44ه دنب44ال
دادخ44واهی هس44تند را خودس44رانه بازداش44ت و زن44دانی ک44رده، آن ه44ا را ب44رای ب44ازجویی ب44ه
نهادهای امنیتی و اطالعاتی فراخوانده و خانواده بازمان44دگان را تهدی44د ب44ه قت44ل و آزاره44ای

دیگر کرده اند.

یادبود   مراسمهای محدودکردن

سازمان های امضاکننده این بیانیه دریافته اند که نیروهای امنیتی و اطالع44اتی، خانواده ه44ای
 را وادار به امضا تعه44دنامه هایی کرده ان44د ک44ه طب44ق4 آن۱۳۹۸کشته شدگان اعتراضات آبان 

این خانواده ها باید در مورد نحوه برگزاری مراسم بزرگداشت عزیزانش44ان مح44دودیت های
5 شدیدی را رعایت کنند.

طی دو سال گذشته، مقامات خانواده قربانیان را با تهدید ب44ه آس44یب رس44اندن ب44ه آن ه44ا و
مورد آزار و اذیت و ارعاب قراردر صورت اص��رار ب��ر برگ��زاری مراس��م ی��ادبود - فرزندان شان - 

داده و حتی آن ها را قبل از برگزاری مراسم های از پیش برنامه ریزی شده موقتاً بازداش44ت
کرده اند .

آن دسته از خانواده هایی که با نافرمانی به برگزاری مراسم یادبود، از جمله در همبستگی
با خانواده های سایر قربانیان، دست زده اند از حضور ده ه44ا تن از اعض44ای نیروه44ای امنی44تی
در گردهمایی های خود خبر داده اند که در آن ها ماموران ش44رکت کنندگان در مراس44م را ب44ه
شدت تحت نظر گرفته و از آن ها عکس برداری و فیلم برداری کرده و عزاداران و حامی44ان

را دستگیر کرده اند.

آبان  پروینی ، ۱۴۰۰در  پسر زهرا که  ساله اش، ۱۸  زارعزاده   جریانامیرحسین در   ،
 از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار۱۳۹۸ آبان ۲۵اعتراضات مالرد در استان تهران در 
 با یک خبرنگار ایرانی مقیم خ44ارج از کش44ور گ44زارش6گرفت و کشته شد، طی مصاحبه ای

 مامور امنیتی در مراسم یادبودی که به مناسبت دومین سالگرد مرگ ی44ک۵۰داد که حدود 
معترض دیگر برگزار شده بود حضور داش44تند. او گفت ک44ه خ44انواده اش در راه خان44ه تحت

« )شماره1398: کشتار کودکان در جریان اعتراضات آبان "کودکان ما را به گلوله بستند" عفو بین الملل، »ایران: 5
amnesty.org/en/documents/mde13/1894/2020/ en، 2020 مارس MDE 13/1894/2020 ،)4فهرست: 
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نظر قرار گرفته بودند. مقامات همچنین او و خانواده اش را به خاطر آویزان کردن بنره44ای
بزرگ از عکس های پسرشان و دیگ44ر قربانی44ان کش44ته ش44ده در جری44ان اعتراض ه44ای آب44ان

 تهدید کرده اند.۱۳۹۸

رمضانی  قلیپور ، مادر محبوبه  سالگی بر اثر اصابت گلوله به قلب اش۱۸ که در پژمان
توسط نیروهای امنیتی در اندیشه اس44تان ته44ران ج44ان خ44ود را از دس44ت داد، باره44ا ه44دف
اق44دامات تالفی جویان44ه ب44ه دلی44ل فراخوا ن ه44ای عم44ومی اش ب44رای دس44تیابی ب44ه ع44دالت و
پاسخ گویی در م4ورد قت4ل فرزن4دش ب4وده و توس4ط نیروه4ای امنی4تی م4ورد آزار و اذیت و

، نیروهای امنیتی4 محبوبه رمضانی را در ارتباط۱۴۰۰ آبان ۲۷ارعاب قرار گرفته است. در 
 ب44ه– مح44ل دفن پس44رش –ب44ا مراس44م بزرگداش44تی ک44ه در روس44تای مالط اس44تان گیالن 

مناسبت دومین سالگرد درگذشت او ترتیب داده بود، به طور موقت بازداش44ت کردن44د. در
روز برگزاری مراسم یادبود، تعداد زی4ادی از نیروه4ای امنی4تی ب4ه روس4تا ریختن4د، راه ه4ای
ورود و خروج به روستا را بستند، تع44دادی از بس44تگان و ع4زاداران را دس44تگیر و تلفن ه4ای
همراه آنها را ضبط کردند. محبوبه رمضانی و چند تن دیگ4ر از اعض44ای خ44انواده ن44یز ب44رای

مدت کوتاهی بازداشت شدند.

کریمی  دامور  ساله اش ۳۰ که پسر مهناز  در مالرد استان تهران به۱۳۹۸ آبان ۲۶ در وحید
 ب4ا رس4انه ها گفت ک4ه نیروه4ای7ضرب گلوله نیروه4ای امنی4تی کش4ته ش4د، در مص4احبه ای

امنیتی یک هفته قبل از دومین سالگرد فرزندنش، در چند خودرو ب44یرون از م44نزل مس44تقر
بودند. وقتی یک پسر دیگر مهناز کریمی به حضور نیروهای امنی44تی اع44تراض ک44رد، یکی از
ماموران اسلحه بیرون آورد و به س44مت او نش44انه رفت. در س44ال روز درگذش44ت پس44رش،
نیروهای امنیتی از عزاداران حاضر در سر خاک با هدف ثبت این که چه کسی در مراس44م
حضور پیدا کرده فیلم برداری کردند. در اواخر همان روز، نیروهای امنیتی4 با تعدادی خودرو
اعضای خانواده را در راه بازگشت به خانه تعقیب کردند، آنها را متوقف و بازرس44ی ک44رده
و تلفن همراه آنها را به طور موقت ضبط کردند. مهناز کریمی همچنین گزارش داد که در
حالی ک44ه خ44انواده اش در مراس44م ی44ادبود یکی دیگ44ر از کشته ش44دگان اعتراض44ات ش44رکت
می کردند، نیروهای امنیتی از طریق خانه همسایه به پشت بام خانه او رفته و ب44نر ب44زرگی

از عکس پسرش را که آن ها از بام آویزان کرده بودند، پاره کردند.

تورانی همچنین در مالرد، ماموران سپاه پاسداران،  مجدم ، مادر  8صدیقه  ساله۳۸ فرهاد
 توسط نیروه44ای امنی44تی از ناحی44ه س44ر م44ورد اص44ابت گلول44ه ق44رار۱۳۹۸ آبان ۲۵را که در 

گرفت، در ارتباط با برگزاری مراسم یادبود عمومی دومین سالگرد قتل فرزندش در آبان
 مورد تهدید قرار دادن44د. یکی از م44اموران س44پاه پاس44داران ب44ه او گفت ک44ه او فق44ط۱۴۰۰

می توان44د ب44ا اعض44ای نزدی44ک خ44انواده اش در مح44ل دفن فرزن44دش حاض44ر ش44ود و اج44ازه
برگزاری مراسم بزرگ تر یادبود به منظور همبستگی با مادران سایر قربانیان را ندارد.

instagram.com/p/CWbQfEcjVwj، 1400 آبان 27 مسیح علی نژاد، پست اینستاگرام، 7
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بستگان         سایر و مادران مسالمتآمیزِ: تجمعات در محدودیت ایجاد

مقامات ایرانی، مادران داغدار معترضان و رهگذاران کشته شده در جری44ان اعتراض44ات را
که گرد هم آمده  تا آرامش و تسلی خاطر پیدا کنند و به طور گروهی خواس44تار دادخ44واهی
شوند را هدف قرار داده اند. زنانی که به »مادران دادخواه« شهرت یافته اند، نوارهایی ب44ه
رنگ سرمه ای به عنوان نمادی از دادخ44واهی ب44ه دور مچ ه44ای خ44ود می بندن44د، مراس44م های
مسالمت آمیز سالگرد و یادبود برگزار می کنند تا در آن ها گردهم آمده و حق دادخ44واهی در
مورد مرگ فرزندانشان را مطالبه  کنند. این زنان شجاع و دیگر نزدیکان داغدیده قربانی44ان
که به دنبال دادخواهی اند، تهدیدی دائمی برای کارزار مقامات ای44رانی محس44وب می ش44وند
که هدفش سرکوب فراخوان های عمومی در ارتباط با پاسخگویی و  هم چنین زدودن نام ه44ا

 از۱۳۹۸و چهره های صدها م44رد، زن و ک44ودک کش44ته ش44ده طی پنج روزِ اعتراض44ات آب44ان 
خاطر عموم است.

، نیروهای امنیتی، اتوبوسی پر از خانواده ه44ای معترض44ان کشته ش44ده در۱۴۰۰در فروردین 
 ک44ه در ش44هر اص44فهان تجم44ع ک44رده بودن44د را۱۳۸۸ و خ44رداد ۱۳۹۸جریان اعتراضات آب44ان 

احمدی  نفر را دستگیر و موقتاً بازداشت کردند. وقتی ۲۰متوقف و بیش از  ، مادرسکینه

کتابدار   و در۱۳۹۸ آبان ۲۵ - که در جریان اعتراضات در کرج در استان البرز در ابراهیم
 سالگی به ضرب شلیک گلوله به قلبش کشته ش44د- در جری44ان این حادث44ه بیه44وش۲۹سن 

، س44کینه۱۴۰۰شد، نیروهای امنیتی از انتقال او ب44ه بیمارس44تان خ44ودداری کردن44د. در آب44ان 
احمدی در مصاحبه ای با رسانه ها از حضور گسترده نیروهای امنیتی4 بر سر م44زار پس44رش
در جریان دومین سالگرد کشته شدن او خبر داد و گفت ک44ه نیروه44ای امنی44تی ع44زاداران را
آزار می دادند تا مانع از گریستن آن ها بر مزار فرزندش شوند و آن ها را وادار ب44ه ت44رک آن

مکان می کردند.

، چن44دین زن ک44ه م44ادران و همس44راِن کشتهش44دگان در جری44ان۱۴۰۰در هش44تم م44رداد 
اعتراض44ات بودن44د، در ح44الی ک44ه تص44اویر عزی44زان ج44ان باخت44ه خ44ود را در اعتراض44ی
مسالمت آمیز در میدان آزادی تهران به دست گرفته بودن4د، ب4ا خش4ونت دس4تگیر، به ط4ور

موقت بازداشت و در بازداشتگاه وزرای تهران مورد بازجویی قرار گرفتند.4

نیروهای امنیتی همچنین در بعضی موارد مچ بندهای سرمه ای نمادینی که زناِن خانواده های
قربانیان در گردهمایی ها بر دست داشته اند را پاره کرده یا به زور قیچی کرده اند و ی44ا این

کریمی زنان را در صورت استفاده  از این مچ بندها تهدید به پیگرد قانونی کرده اند.  مهناز
 گفته است که یک بار یکی از نیروهای امنیتی مچ بند سرمه ای او9در مصاحبه ای با رسانه ها

را بریده و به او گفته است که این عمل به عنوان »سابقه کیفری« وارد پرونده او خواه44د
شد. وقتی او در برابر این عمل مقاومت کرد، به مهناز کریمی اخطار داده می شود ک44ه او
اگر دوباره در این مورد صحبت کند این م4امور ب44ه خان4ه او خواه4د رفت و او را ب44ا ش4لیک

گلوله خواهد  کشت.
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گشودن          اعتراض به زبان دلیل به خودسرانه بازداشت و دستگیری

سازمان های امضاکننده این بیانیه دریافته اند که اعضای خانواده هایی که از دستور مقامات
برای ساکت ماندن سرپیچی می کنند و هم چنان به بیان اعتراض خود در فضاهای عم44ومی،
از جمله در رسانه ها، ادامه می دهند، با دس44تگیری و بازداش44ت خودس44رانه، پیگ44رد قض44ایی
ناعادالن4ه، حبس، احض4ار ب44رای ب4ازجویی و تماس ه44ای تلف4نی تهدی4دآمیز مواج44ه ش44ده اند.

 با هدف بدیهِی قلع و۱۳۹۸کارزارهای تالفی جویانه، در آستانه سالگردهای اعتراضات آبان 
قمع هرگونه یادآوری عمومی یا مطالبه پاسخگویی برای وقایع آبان، شدت می گیرد.

خانواده  که  است  سال  دو  از  بیش  ایرانی  بختیاری مقامات  در پویا که  در۲۷،  سالگی   
 در ک44رج از ناحی44ه س44ر م44ورد اص44ابت گلول44ۀ� نیروه44ای۱۳۹۸آبان ۲۵جریان اعتراضات روز 

امنیتی قرار گرفت، را به تالفی تالش های خستگی ناپذیر و رس44ای آنه44ا ب44رای دس44تیابی ب44ه
عدالت مورد آزار و اذیت و ارعاب مداوم قرار داده اند. نیروهای امنیتی4 چند تن از بستگان
پویا بختیاری را چندین بار به شکلی خشونت آمیز دس44تگیر و به ط44ور خودس44رانه بازداش44ت

، خبرگزاری مهر که وابسته به دولت است م44دعی ش44د خ44انواده۱۳۹۸کرده اند. در دی ماه 
پویا بختی4اری ک4ه در »پ4روژه ض4دانقالبی« ش4رکت دارن4د، »در راس4تای ص4یانت از نظم و
امنیت« و هم چنین »جلوگیری از تداوم پروژه کشته سازی و تکرار اقدامات مسلحانه علیه

بختی:اری پ4در پوی4ا بختی4اری،  10 م4ردم« بازداش4ت ش4ده اند. ، ب4ه دلی4ل ک4ارزار دادخ4واهیمن:وچهر
ب44رای دس44تیابی ب44ه ع44دالت حقیقت و ج44بران در م44ورد قت44ل پس44رش، از جمل44ه از طری44ق

 ب44ه س44ه س44ال و ش44ش م44اه حبس۱۴۰۰گفت وگو با رس44انه  های خ44ارج از ای44ران، در س44ال 
تعزیری، دو سال و شش ماه »تبعید« و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم ش44د و

در حال حاضر در زندان مرکزی کرج در استان البرز محبوس است. 

قنواتی  برادر محسن قنواتی  ساله اش، ۲۵ که  در محمدحسین آبان ۲۵،  بهبهان۱۳۹۸  در   
 آب44ان۲۳توسط نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید، در ت44اریخ 

 که با قرار وثیق4ه آزاد ش4د ت4ا تحقیق4ات در م4ورد۱۴۰۰ دستگیر شد.. او تا سوم آذر ۱۴۰۰
پرونده او کامل شود در زندان بهبهان بود. بر اساس اطالعاتی که در اختی44ار س44ازمان های

 در۱۳۹۸امضاکننده این بیانیه قرار گرفت44ه اس44ت، خانواده ه44ای قربانی44اِن اعتراض44ات آب44ان 
بهبهان قصد داشتند دومین سالگرد درگذشت عزیران شان را ب44ر س44ر م44زار آن ه44ا برگ44زار
کنند، اما در روزهای نزدی44ک ب44ه س44الگرد اع44تراض، نیروه44ای امنی44تی و اطالع44اتی اعض44ای
خ44انوادۀ� قربانی44ان را از طری44ق تلفن احض44ار و آنه44ا را وادار کردن44د ت44ا تعه44د بدهن44د ک44ه در
مراسم یادبود شرکت نکنند و هم چنین از آن ه44ا خواس44تند درب44اره این احض44اریه چ44یزی ب44ه

رسانه ها نگویند.4

،1398 دی 3عناصر فعال در استمرار اغتشاش و کشته سازی بازداشت شدند«،  »خبرگزاری مهر، 10
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مقامات ایرانی همچنین مدافعان حق44وق بش44ر را ک44ه در اب44راز همبس44تگی ب44ا خانواده ه44ای
 خواستار پاسخگویی و عدالت خواهی شده بودند ه44دف۱۳۹۸کشته شدگان اعتراضات آبان 

در  داده اند.  آبان ۲۵قرار  محمدی ، ۱۴۰۰  درنرگس شرکت  هنگام  بشر،  حقوق  مدافع   ،
مراسم یادبودی در شهر کرج به مناس44بت دومین س44الگرد درگذش44ت اب44راهیم کتاب44دار، ب44ا

 زن44دان۲۰۹خشونت دستگیر شد. وی برای مدتی بیش از دو م44اه در س44لول انف44رادی بن44د 
اوین تهران که تحت کنترل وزارت اطالعات است، نگهداری می شد و پس از آن به زندان

شهرری )معروف به زندان قرچک( در ورامین منتقل شد.

یک روز پس از دستگیری نرگس محمدی و در حالی که در سلول انفرادی به سر می ب44رد،
مقامات به او اطالع دادند که او باید حکم دو سال و شش ماه محکومیت زندانی ک44ه م44اه

 ض44ربه ش44الق او را۸۰پیش دریافت کرده بود، بگذراند. آنها همچنین تهدید کردند ک44ه حکم 
، و در ح44الی ک44ه ن44رگش محم44دی ب44از هم در۱۴۰۰ دی ۱۴به زودی اجرا خواهن44د ک44رد. در 

دادگاه انقالب تهران منتق44ل کردن44د ت44ا ب44رای پرون44ده۲۶سلول انفرادی بود، او را به شعبه 
دومی محاکمه شود. دادگاه فقط پنج دقیقه به ط4ول انجامی4د و او از دسترس4ی ب4ه وکی4ل

و س44ال هشتمحروم بود. در اواخر دی به او اطالع دادند که در رابطه با این پرون44ده او ب44ه 
 زندان، دو سال »تبعید« در شهری خارج از تهران ک44ه مح44ل اص44لی زن44دگی اوس44ت،ماه دو

ممن44وعیت دو س44اله عض44ویت در اح44زاب ی44ا گروه ه44ا و دس44ته های سیاس44ی و اجتم44اعی،
 ض44ربه ش44الق۷۴ممنوعیت دوساله از فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوع44ات، و 

محکوم شده است.

این اتهام44ات و احک44ام مرب44وط ب44ه فعالیت ه44ای مس44المت آمیز حق44وق بش44ری او از جمل44ه
ش44رکت در مراس44م ی44ادبود و تجمع ه44ای دیگ44ر ب44رای همبس44تگی ب44ا خانواده ه44ای قربانی44ان

 بوده است. در زمان نگ44ارش این متن، او پس از انتق4ال از زن4دان۱۳۹۸اعتراض های آبان 
 برای عمل جراحی اض4طراری قلب ب44ه دلی4ل گ4رفتگی۱۴۰۰به بیمارستان در اواخر بهمن 

شدید عروق در مرخصی پزشکی موقت به سر می برد.

الیمقامات ایرانی همچنین سایر مدافعان حقوق بشر از جمله هنازاکمریمبیگی و شریمک را ب��ه دلی��ل تجم��ع درم
 م��ورد آزار و اذیت ق��رار داده ان��د.۱۳۹۸همبستگی با خانواده های قربانیان کشته شده در جری��ان اعتراض��ات آب��ان 

 که پسر شهناز اکملی و برادر م��ریم ک��ریم بیگی ب��ود، در جری��ان اعتراض��ات پس از انتخاب��اتمصطفیکریمبیگی
 توسط نیروهای امنیتی کشته شد. از آن زمان، مادر و خواهر مص�طفی ک��ریم بیگی ب�ه دلی�ل تالش ه�ای۱۳۸۸سال 

شجاعانه شان برای یافتن حقیقت و عدالت خواهی در مورد قتل او، سال هاست که با آزار و اذیت و ارع��اب از س��وی
حکومت، شامل دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه، مواجه شده اند.

است           ضروری مجازات از مصونیت: بحران به رسیدگی برای بینالمللی اقدامات



، مقام44ات ای44رانی همچن44ان ب44ه س44رپوش۱۳۹۸با گذشت بیش از دو س44ال از کش44تار آب44ان 
گذاشتن بر آمار واقعی کشته ش44دگان در جری44ان اعتراض ه44ا و انک44ار و تحری44ف حقیقت در

مورد شرایط منجر به قتل  شهروندان ادامه می دهند.

تا به امروز، هیچ یک از مقامات دولتی ب4ه دلی44ل ص44دور دس44تور، ارتک4اب و ی44ا تن دادن ب4ه
نقض شدید حقوق بشر و جنایات مبتنی بر حقوق بین الملل که در جریان اعتراض44ات آب44ان

 و پس از آن صورت گرفت، مورد تحقیق قرار نگرفت4ه اس4ت، چ4ه رس4د ب4ه این ک4ه۱۳۹۸
پاسخگو شده باشد.

مقامات ایرانی مطابق با الگوی آشنای انکار و تحریف خود، دادگاه برگزار ش44ده در لن44دن
را حمل44ه و ت44وطئه ای علی44ه ای44ران توص44یف کرده ان44د. رس44انه های وابس44ته ب44ه حک44ومت،
گزارش های متعددی در محکومیت دادگاه بین المللی مردمی آبان منتشر کردن44د ک44ه در آن
نقل  قول هایی از مفسران سیاسی، روحانیون و سیاستمداران منتشر شد که روند دادگ44اه

 س4عید خطیب زاده، س4خنگوی وزارت ام4ور خارج4ه ای4ران11را »دادگاه نمایشی« می خواندند.
 که مقامات ای4رانی نس4بت 12 اعالم کرد۱۴۰۰ بهمن ۱۸در یک نشست مطبوعاتی در تاریخ 

ب44ه این دادگ44اه ب44ه دولت انگلیس »اعتراض44ات ج44دی« خ44ود را اب44راز کرده ان44د و مقام44ات
انگلیس »لندن را به صحنه تمرکزی در اقدامات ضد م44ردم ای44ران و همچ44نین آم44اده کردن
این فضاهای مسموم تب4دیل کردن4د«. او در ادام4ه گفت ک4ه رفت4ار مقام4ات دولت بریتانی4ا
»مس44بوق ب44ه س44ابقه« و »نابخردان44ه« اس44ت و »هیچ دولت مس44ئولی این چ44نین رفت44ار
خصمانه ای را در دستورکار خود قرار نمی دهد که فضاهایی را برای رسانه هایی که سر در

آخور تروریست ها دارند و بر ضد ملت ایران توطئه های شبانه روزی دارند، آماده کند.«

سیر دنباله دار جنایت های صورت گرفته در ایران به نحوی کنترل ناپذیر با مص44ونیت قض44ایی
نظام مند مقامات ایرانی که باور دارند می توانند بدون روبروشدن با عواقب اقدامات شان،

هم چنان مرتکب نقض حقوق بشر شوند، پیوند خورده است.

با توجه به وسعت و شدت جنایات تحت قوانین بین المللی و نقض گسترده حق44وق بش44ر و
هم چنین عدم وج4ود راه کار ه4ایی در داخ4ل ای4ران ب4رای حص4ول ب4ه ع4دالت، س4ازمان های
امض44اکننده این بیانی44ه درخواس44ت های خ44ود را از کش44ورهای عض44و ش44ورای حق44وق بش44ر
سازمان ملل بار دیگر تک44رار می کنن44د و از آن ه44ا می خواهن44د ب44رای انج44ام وظیفه ش44ان ب44ه
منظور مقابله با مصونیت از مجازات، یک سازوکار تحقی44ق و پاس44خگویی ب44رای جمع آوری،
تجزیه و تحلیل و حفظ شواهد در مورد ج44دی ترین جنای44ات - تحت ق44وانین بین المللی - ک44ه

 تا موجب تسهیل دادرسی های کیفری منصفانه در آینده شوند.ایجاد کننددر ایران روی داده 
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 به دنبال افزایش ناگهانی قیمت سوخت، اعتراضات سراسری در ای44ران۱۳۹۸ آبان ۲۴در 
آغاز شد. تمرکز اعتراض4ات ب4ه س4رعت از قیمت س4وخت ب4ه نارض4ایتی های وس4یع ترعلیه
نظام سیاسی ایران گسترش یافت. نیروهای امنیتی ایران بی درنگ به قصد س44رکوب وارد
می44دان ش44دند و تظاهرات ه4ای مس44المت آمیز را ب44ا گلوله ه44ای جنگی، گلوله ه4ای ش4کاری،
گلوله ه44ای س44اچمه ای، گ44از اش44ک آور و ماش44ین های آب پ44اش پاس44خ دادن44د. طی پنج روز
اعتراضات، نیروهای امنیتی از نیروی مرگبار غیرقانونی استفاده کردند که منجر به کش44ته

 در جری44ان و بالفاص44له پس از.شد ش44دن ص44دها مع44ترض و رهگ44ذر، از جمل44ه کودک44ان
 م44رد، زن و ک44ودک را دس44تگیر کردن44د و ص44دها۷۰۰۰اعتراضات، مقامات همچنین بیش از 

نفر را در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر بدرفتاری ها و محاکمه های از اس44اس
غیرعادالنه قرار دادند. در جریان اعتراضات، اینترنت کشور را تقریباً به ط44ور کام44ل قط44ع

و م4انع از دسترس4ی م4ردم ای4ران ب4ه اطالع4ات و ی4ا امک4ان ب4ه اش4تراک گذاش4تن 13کرده
اطالعات و وقایع با بقیه جهان شدند تا گستره جنایات روی داده پنهان بماند.

امضاءکنندگان:

۱۹آرتیکل 

انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران

بنیاد سیامک پورزند

(KMMK-Gجمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو )

حقوق بشر برای همه در ایران

سازمان حقوق بشر ایران
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شبکه حقوق بشر کردستان
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