ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ در ﺑﺎره ی ﮐﺸﺘﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن  ٩٨در اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺷﻮاھﺪی در اﺧﺘﯿﺎر
دارد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ دﺳﺖﮐﻢ  ٣٠۴ﻣﺮد ،زن و ﮐﻮدک در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب »ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﮫ« اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻮﺳﻂ
.ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ
.ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﻣﺎر اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ رد ﮐﺮده اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن  ،٩٨ﻧﺎ
روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ھﻤﭽﻮن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای اراﺋﮫ آﻣﺎر
.ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن  ٩٨در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﮫﺳﺮﻋﺖ رﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ھﺪف ﻗﺮار داد .ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﮫ
.ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻏﯿﺎب ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﺑﮫ ﺷﺮح اطﻼﻋﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﺤﻮه ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪن آن ھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش دﺳﺖ ﮐﻢ  ٣٠۴ﻧﻔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن  ،٩٨در  ٣٧ﺷﮭﺮ و ھﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ »ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ
».ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٣٠۴ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
طﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ١٣٠ ،ﻧﻔﺮ در ﺗﮭﺮان ۵٧ ،ﻧﻔﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ٣٣ ،ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ٣٠ ،ﻧﻔﺮ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه٢۴ ،
ﻧﻔﺮ در ﻓﺎرس ٢١ ،ﻧﻔﺮ در اﺻﻔﮭﺎن ،ھﻒ ﻧﻔﺮ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و دو ﻧﻔﺮ در ﮐﺮﻣﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻮ
.ﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ٢٣۶ﻣﺮد ١٠ ،زن و  ٢٣ﺟﻮان  ١٢ﺗﺎ  ١٧ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ
 ٣۵.ﻧﻔﺮ از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ
در ﻣﻮرد  ٢٣٢ﻧﻔﺮ ،ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﯾﺎ ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد  ۶۵ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ،اﺳﺎﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ھﻨﻮز ﺑﺮای ﻋﻔﻮ ﺑﯽ ﻧﺎﻟﻤﻠﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ) ٣۵ﻧﻔﺮ( از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﮭﺮﯾﺎر ﯾﺎ ﻣﻼرد در اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ؛ اﯾﻦ دو ﺷﮭﺮ از ﺟﻤﻠﮫ
.ﻣﻨﺎطﻘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﺤﻞ ﻣﺮگ ،ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﮫ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺮگ ،ﺳﻦ ،ﻋﻠﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺮگ و
.ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﯿﺶ از  ۴٠درﺻﺪ ﮐﺸﺘﮫ ھﺎ از  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠ﺳﺎل داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ  ٢۴ﺗﺎ  ٢٨آﺑﺎن ﻣﺎه ﮐﺸﺘﮫ
:ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﭼﮭﺎر ﻣﻮرد ،ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﮫ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﻔﺮات ﺳﭙﺎه«
ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺑﺴﯿﺞ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻄﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﮫھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ
».رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﮫ »اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق« ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و »ھﯿﭻ ﺷﻮاھﺪی« ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﯾﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽ از ﺳﻮی آﻧﮭﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ » :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ از
ﺳﻼح ھﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻋﻠﯿﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دراﮐﺜﺮﯾﺖ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮراد اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم داده ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﺪﺋﻮھﺎ ،ھﯿﭻ ﺳﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺳﻼح ﮔﺮم در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽ ﻋﺎﺟﻠﯽ را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽ
».ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﮫ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده
:و ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی داﻏﺪار ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای اﻓﺸﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ھﺎ و«
».ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻧﺎن را ﻣﻮرد آزار و ارﻋﺎب ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ راه اﻧﺪازی ﮐﺎرزاری ﺑﺮای آزاررﺳﺎﻧﯽ و
ارﻋﺎب ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﺎزداﺷﺘﻦ آﻧﺎن از اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻨﯽ ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن
».ﮐﺸﺘﺎرھﺎ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻮرا
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺘﺎر آﺑﺎن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ و راه ھﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای
روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﮑﺮار را
.ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎنﻣﺎه  ،٩٨در ﯾﮏ ﮔﺰارش اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﻣﻘﺎمھﺎی رﺳﻤﯽ
.اﯾﺮان ﮔﺰارش داد ﮐﮫ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضھﺎ در اﯾﺮان ﺣﺪود  ١۵٠٠ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ
روﯾﺘﺮز ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﮫای رھﺒﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دﺳﺘﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را ﺻﺎدر
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﻮر آﯾﺖااﻟﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن از ﺳﻮی ﺳﮫ ﻣﻨﺒﻊ
.ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ رھﺒﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ

