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 سازمان ملل متحد اعضاي کردن بیدارزنگی براي  »آبان دادگاه مردمی«
 

  مجروح  و  کشتار  با  شواهد مرتبطبررسی    دیروز در لندناز  المللی که  دادگاه مردمی بینکرد که    اعالم  المللنیب  عفوسازمان  
را آغاز   1398سراسري آبان    اتدر جریان اعتراضتوسط مقامات جمهوري اسالمی ایران    رهگذرهزاران معترض و    کردن

  و  است  مجازات  پیگرد و  از  مرتکبان نقض حقوق بشر  تیمصونعدم پاسخگویی و    هیعل  قدرتمند  عمل  ابتکار  کی  ،کرده است 
 . باشد ملل سازمان عضو ي کشورها  همه ي برا بیداري  زنگ دیبا
 

ایران در جریان    حکومتجنایات    براي رسیدگی به  آبان  المللی مردمیبین دادگاه«قضات ناظر بر  ،استماعدر طی چهار روز  
آبان   شامل    چندشهادت  »  1398اعتراضات  عینی،  شاهدان  از  نفر  ، شدگان ، شکنجهشدگان کشته  بستگان،  معترضانده 

درمانیکارکنان   سابق  نهادهاي  امنیتی  مسئوالن  شنخواهرا    و  همنید  چند  د.  متخصص «چنین  ( شاهد   «expert 

witnessدر قضات    )  و  وکال  توسط  که  مردمی  دادگاه  این  میصاحبمقابل  هدایت  یافته  حاضرشود  نام  و  هاي  شده 
قرار  که است المللدر عفو بینرها بحرینی، پژوهشگر امور ایران یکی از این کارشناسان . داد شان را ارائه خواهندتحقیقاتی

معترضان و   الملل درباره کشتار و شکنجهعفو بین   سازمان   مستندات)  GMTبه وقت محلی (   صبح  10از ساعت  است امروز  
 را ارائه دهد.  1398توسط نیروهاي امنیتی در جریان اعتراضات آبان رهگذران 

 
سایر  الملل و بین هاي مکرر عفودرخواست : «با وجودگفتالملل عفو بینخاورمیانه و شمال آفریقاي  دفترهبا مرایف، مدیر 

ي  ه المللی مستقل دربارتحقیقات بین  اقدامی براي انجامسازمان ملل متحد هنوز    عضو  کشورهاي ،  هاي حقوق بشري نهاد
  ، رخ داده   آن  از   پس   و  1398آبان    اعتراضات  انیجر  در  که   رانیا  مقامات  توسط   بشر  حقوق  فاحش  نقض  و  یالمللنیب  اتیجنا

و    قتل  جمله  از بازداشتان رهگذرمعترضان  بیهاي  ،  و  ناپدیدضابطه  غیرقانونی  قهري گسترده،  شکنجه  سازي  انجام   و 
 .»دنانداده

 
جلسات  پایان داده شود.  حکومتی    سرکوبِاین    ببانِسم مسئوالن و    یافتهنظام«زمان آن رسیده که به مصونیت  او افزود:  
به فراموشی    صورت گرفته  جنایات  این است که  نقطه عطفی براي اطمینان حاصل کردن از  آبان  دادگاه مردمیاستماع  

 رودهرچه بیشتر انتظار می  متحد  ملل  سازمان  عضو  هاي دولت  ، ازدادگاهاین  با برگزاري    تر،مهم  همه  از  سپرده نخواهند شد.
با انجام    ملل  سازمان  بشر  حقوق  ي شورا  ي بعد  نشست  در  هم  و  متحد  ملل  سازمان  یعموم   مجمع  ي جار  نشست  در  هم  تا

 » .اقدامات معنادار مسیر پاسخگویی و برقراري عدالت را هموار کنند
 

از دادگاه را به دقت دنبال کرده و    این  اهدانش  شهادتکه    خواهدیماعضاي سازمان ملل  ي  ه الملل از همعفو بینسازمان  
آوري، نگهداري و تجزیه و تحلیل براي جمع، یک سازوکار تحقیقاتی مستقل  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  ي شورا  طریق

و بدین ترتیب زمینه برگزاري   نند المللی صورت گرفته در ایران تاسیس کترین جنایات بینشواهد و اسناد مرتبط با جدي 



 . دنهاي کیفري عادالنه را فراهم سازمحاکمه

 
 98 شدگان اعتراضات آبانهکشتسپاري ادی به
 

مرد، زن و کودك توسط نیروهاي امنیتی ایران   304  کشتارالملل جزئیات مربوط به  سازمان عفو بین،  1399اردیبهشت    در
 زمان،. از آن  کردجرقه خورد را منتشر  بنزین  که بعد از باال رفتن ناگهانی قیمت    1398آبان    مردمی  اتدر جریان اعتراض

  شناسایی و ثبت شده   شدگانشمار کشته  با این وجود  و  کنددیگر را هم ثبت    نفر  24نام و مشخصات    توانسته  این سازمان
  د.سرنفر می *323به 

 
ترسند  میاز ایرانیان    بسیاري شدگان باالتر است، چون  الملل معتقد است شمار واقعی کشتهعفو بینسازمان    در عین حال 

 . رو شوندجویانه از سوي مقامات روبهبا اقدامات تالفیشدگان  کشته ي هدرباررسانی علنی در صورت اطالع که
 

.  کرده است  منتشر   را  شناسایی شدهشدگان تاکنون  کشته  مشخصات  و  یاسام  از  روزشدهبه  یفهرست  المللنیب  عفو  امروز،
  معتبر   اطالعات  حاضر  حال   در  اما   است،  آگاه  اندشده  گزارش  در فضاي مجازي   که  گری د  یاسام  ي ادیز  تعداد  از  سازمان  نیا

این الملل فهرستی به زبان فارسی از عفو بین .را ندارد شدگان شناسایی شدهکشته به فهرست هااین نام افزودن  ي برا یکاف
 ي شتر یب  اطالعات  که  یکس  هر  از   و  است  کرده  منتشر  خود  ترییتو  و  نستاگرام یا  ،تلگرام  يهاحساب  در  اسامی گزارش شده را

 د.ریبگ تماس سازمان نیا با کندیم دعوت دارد  گمنام مانده تاکنون شدگانکشته ری سا ای آنها مورد در
 

عمق و گستردگی دهشتناك  سعی داریم  شدگان، ما نه تنها  و مشخصات کشته  و ثبت نام  شناسایی: «با  گفتهبا مرایف  
راضات از تکه جانشان را در جریان اع  هاییانسانتک  تک  ي هخاطر  یاد و  خواهیممیبلکه    ،کنیمآشکار  را    1398کشتار آبان  

 .»داریمبو پاس  داریمدست دادند زنده نگاه 
 
 یوقت  دریابند  تا  کند  وادار  راي جهان  ها دولت  ،مردمی آبان  دادگاه  در  شده  ارائه  شواهد  وزن و اهمیت  که  میدواریام  ما«

ي نهادها  قیطر  از   و  شده  عمل  وارد  که  آنهاست  فهیوظ  نیا  اند،بسته  کامل  طور   به  عدالت  ي حصول بهبرا  یمل   مجراهاي 
 قت، یحق  نیتضم  جهتالمللی  بین  مستقل  و  طرفانهیب  قاتیتحق  زمینه انجام  ملل  سازمان  بشر  حقوق  ي شورا  مانند  المللیبین

 .» کنند فراهمرا  عیشن اتیجنا نیا جبران و عدالت
 

 زمینه پیش 
 

شرکت    و  شودیم  برگزار  لندن  نسترِی م  وست  در  هاوس  چرچ  در  1400آبان    23تا    19از  ،  آبان  مردمی  دادگاه  استماع  جلسات
  این دادگاه قرار است رأي  تماشا کرد.  آنالینجلسات این دادگاه را به صورت    توانیم  ن یچنهم.  است  آزاد  عموم  ي برادر آن  
 میالدي اعالم کند.  2022خود را در اوایل سال  نهایی

 
  اعتراضات  کانون. شد  آغاز  بنزین  متیق  شیافزا  مورد  در  دولت  یناگهان  اعالم   دنبال   به1398آبان    24  در  ران یا  در  اعتراضات

  درخواست   جمله  از   ،ایران  حاکم بر  یاسیس  نظام  هی عل  گسترده  و خشم  ی تینارضا  به  سوخت  متیق  مورد   در  ی نگران  از  سرعت  به

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/fa/
https://t.me/Amnesty_International
https://www.instagram.com/amnestyiran/
https://twitter.com/AmnestyIran
https://undocs.org/A/76/160
https://youtu.be/Bybc9RkPeZ8


 . افتی گسترش یاسالم ي جمهور  نظام به دادن انیپا و یاساس قانون اصالح ي برا
 

  از   رهگذر،  و معترض  صدها  کشتن  بر  عالوه  یرانیا  مقامات  ،1398آبان    28تا    24  نیب  آن،  از   پس   و  اعتراضات  این   ان یجر  در
سازي دیناپد  صدها نفر را مورد   و  کردند  ازداشتالمللی ببر خالف ضوابط بین  را  رهگذر  و  معترض  هزاران  ،کودکان   جمله
 قرار دادند.  غیرعادالنهبه شدت هاي و محاکمه رفتارهاي بیرحمانه و غیرانسانی ریسایا  شکنجه ،قهري 

 
ایران پیش بردند. این قطع عامدانه   در  نترنتیا  و سراسري  کامل  باًیتقر  یقطع  همزمان با  را  خود  مرگبار  سرکوب  ،مقامات
رخ   نقض حقوق بشرموارد  واقعی جنایات و    ابعاد  و بدین ترتیب  صورت گرفت  1398آذر    6  آبان تا  25کشور بین    اینترنتِ

 پنهان ماند. جریان اعتراضات از دید جهاندر  داده
 

اسالمی  مقامات  ادامه   1398آبان    اعتراضات  شدگانکشته  واقعی  تعداد  بر  گذاشتن  سرپوش  به  همچنان  رانیا  جمهوري 
  ها قتل  شتریب  مسئول   را  ناشناس  مهاجمان  اما  ،کردند  اعالم  نفر  230شدگان را  تعداد کشته  2020  ژوئنماه  در    آنها.  دهندیم

 .نداهکرد شی ستا هاپایان دادن به ناآرامی در شاننقش لیدل به یاطالعات و یتی امن ي روهاین دانسته و از
 

 دانسته  یرقانونیغ  را  شدگانکشته  اتفاق  به  بیقر  ت یاکثر  هیعل   مرگبار  اي قهریهقو  از  یت ی امن  ي روهاین  استفاده  الملل  نیب  عفو
 .است

 
 
 شده   منتشر  فهرست  در  ثبت شده  رگم  پنج  رایز  ، است   دهیرس  323  به  حاضر  حال   در  شده  ثبت  شدگانکشته  کل  تعداد*
 کرمانشاه   و  مالرد   ار،یشهر  ي هاستانشهر  در  شدگانکشته  به  مربوط  پنج مورد  نیا.  اندشده  حذف  1399اردیبهشت    در
پنج   با  موارد  نیا  مضاعف،  شمارش  از  ي ر یجلوگ  ي برا روشن نشده بود.    جانباختگانمرگشان تأیید شده اما هویت    که  شدمی
 .اندشده نیگزیجا شدهییشناسا تازه شدهکشته 24 ازنفر 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AI Index Number: MDE 13/4980/2021 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/iran-at-least-23-children-killed-by-security-forces-in-november-protests-new-evidence/#:%7E:text=An%20investigation%20by%20Amnesty%20International,protests%20in%20November%20last%20year.&text=The%20children%20killed%20include%2022,aged%20between%20eight%20and%2012.
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/en/
https://iran-shutdown.amnesty.org/fa/fa_homepage/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-after-security-forces-killing-spree/

