
 

 

 الملل عفو بین

 مطبوعاتی  یهبیانی 

 ۱۴۰۰آذر    ۱۹  -  ۲۰۲۱دسامبر    ۱۰

 همزمان با روز جهانی حقوق بشرالملل عفو بین زبانِوبسایت فارسی رونمایی از 

. این کرده استاندازی  را راه  زبانشوبسایت فارسیالملل امروز  روز جهانی حقوق بشر، سازمان عفو بین  مناسبتبه  

ی نقض حقوق بشر در ایران تهیه شده است و در شرایطی بردن دسترسی به اطالعات درباره  وبسایت با هدف باال

شود و یک  تر میهر روز عمیق  در ایران  از مجازات  بشر  حقوق   ان بحران مصونیت ناقضکند که  آغاز به کار می

 در جریان است. مردم جانبه به حقوق انسانی ی همهحمله 

جهان ارائه سراسر  برابری و آزادی در    ،عدالت  به برای دستیابی  الملل  عفو بین  های فعالیتاز    نمایی   ، وبسایت تازه

، را به  های اخیرسالاز  ، به خصوص  ی ایراندرباره  این سازمان  ی تحقیقهای  گزارشا و  هچنین بیانیهدهد و هممی

 د.  دهمی زبان فارسی در دسترس قرار

حقوق بشر نقض    یهدهندتکان  هایرویهای از  موجود در این وبسایت، مجموعه  ی های حقوقها و تحلیلگزارش در  

برای   المللیبینی  ه جامعالملل از  های عفو بین به خواسته همچنین  و    اندسازی شدهمستند   مقامات ایران  توسط

 مستقل یک سازوکار  باید    المللیبینمقابله با بحران مصونیت در ایران پرداخته شده است، از جمله اینکه جامعه  

در ایران تاسیس  صورت گرفته  یالمللبینترین جنایات جدی مرتبط با گردآوری، نگهداری و تحلیل شواهد برای

 آینده را تسهیل کند.  کیفری  هایمحاکمه برگزاری تاکند 

آغاز به کار    در زمانی : »این وبسایت  الملل گفتدیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین

 آن که در نتیجه    بحرانی  ،گرفتار آمده استو به وخامت  رعمیق و    حقوق بشری  بحرانیک  در  کند که ایران  می

به رو شده  اعدام   حکم با  های ناعادالنه  به دنبال محاکمه  ساالنه  صدها نفر ، از جمله کسانی که در زمان  اندرو 

تحت آزار و تعقیب   آمیزشانمسالمت  هایباورها یا فعالیتفقط به خاطر  و هزاران نفر    اندبودهدستگیری کودک  

 و مسئوالن  مقامات  توسطشان  که عزیزان  هزاران خانواده  عین حال، در    . اندبازداشت شدهیا خودسرانه    قرار گرفته

 «د.هستن عدالت برقراریو در انتظار روشن شدن حقایق  ، هنوزاندقهرا ناپدید شدهیا و   ایران کشته شده

عدالتی سخن که علیه سرکوب و بی دگراندیشان و مخالفان سیاسیو  حقوق بشر مدافعانمقامات ایران، حقوق »

مرگ و    مسبب  کنند و باران میآیند را گلولهمی خیابانبه  ی کهمعترضان   و   کردهنقض را به شکلی فجیع  گویند  می

ات و نور این جنای  بررسی و افشای برای    بودخواهد  ای  شعلهما    یه. وبسایت فارسی تازشوند می  های جدیجراحت 
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 .«ها تاباندن بر آن

آبان    اتاعتراض  های مرگبار حکومت در جریانسرکوب  باره الملل درعفو بین  مستنداتشامل    ، فارسی  وبسایت

های عفو توانند به گزارشچنین میخوانندگان هم ، در این وبسایتشود. می ۰۰۴۱اخیر سال  اتو اعتراض ۸۹۳۱

دسترسی پیدا    ۷۶۳۱ا کشتار زندانیان در سال  دار مرتبط بجنایات علیه بشریت سابق و ادامهی  الملل دربارهبین

شان  امنیت   یا  افرادی که جان  در حمایت ازاین وبسایت    در  بیانیه  و   اقدام فوریفراخوان  صد  چند  چنین،  هم  .کنند

های  داندر زن  شکنجه  اپیدمی   بر   هستندگواهی    بوده موجود است و این اسنادالوقوع  خطر جدی و قریب  معرض  در

به عنوان  از جمله    اعداممجازات  از    ی گستردهاستفادهو  های بدنی نظیر شالق و قطع عضو  ایران، اعمال مجازات 

 . سرکوب سیاسی  ابزاری برای

  د ی جد  تیسا بو .  است  کرده   مستند  را  رانیا  در   بشر  حقوق   نقض  ی شصت میالدیاواسط دهه  از  المللنیب  عفو

  و  یعموم  هایهیانیب  ،ی مطبوعات  هایهیانیب  ، یقیتحق  هایگزارش از    مورد  ۳۰۰حدود    یفارس  ترجمه  یحاو

 ی روزرسانبه  د یجد  مطالب   انتشار  با   منظم  طوربهاست و    رانیا  ااین سازمان در رابطه ب  یفوراقدام    هایفراخوان 

 . شد خواهد

الطحاوی  »گفت  دیانا    مخاطبان   یدسترس  ش یافزا  یبرا  جدی   یتالش   گرنشان  المللنیب  عفو  یفارس  ت  یوبسا: 

عفو کارزار  و  یحقوق  ی هالیتحل  قات،یتحقبا    هاآن  تعامل افزایش    و  بشر  حقوق   اطالعات  به  زبانیفارس های 

 .« استالملل بین

 ات مبارز  در  رانیا  مردم   از  تیحما  یبرا  المللنیب  عفو  مستمر  تعهد چنین نشانگر  این وبسایت هماندازی  »راه  

تالش  است  ضیتبع  و  سرکوب  هیعل  شانشجاعانه برایو  جاری  تسهیالت   و  عدالت  قت،یحق  بهدستیابی    های 

ها،  بدرفتاری  ریسا  و  شکنجه  ،سازی قهریدی ناپد  ض،یتبع  خودسرانه،  یهابازداشت   شمار یب  انیقربان  یبراجبرانی  

 « .کندقتل را تقویت میو دیگر اشکال  قضایی های فرااعدام

های  فعالیتدهد و  می  ارائه  بشر  حقوق   ی جهان  یهیاعالم  تاریخچه و محتوای  ازایی  خالصه   همچنین  دی جد  تیوبسا

ی این جمله   از  ؛کندرا مرور می  یدیکل  یحوزه  ۸۱  در  جهان  سراسر  در  المللنیب  عفو  ارزارهایک  و  یقاتیتحق

،  ضیتبع  ،مهاجران   و   پناهندگان،  ی تجاریهاشرکت  گوییپاسخ  ،بازداشت  ،اعدام،  انیب  یآزاد  ها عبارتند از:حوزه 

  ، یالمللنیب  عدالت،  شکنجه،  مسلحانه  یهای ر یرگد،  یبارور  و  یجنس  حقوق   ،کودک  حقوق   ،اقلیمی  راتییتغ

 . های قهریسازیدی ناپد  و ی بوم انمردم

  هاگزارش   یبرخ  د،نشویم  منتشر  یسیانگل  ا ی  ی فارس  زبان  به  عموما   رانیای  بارهدر  المللنیب  عفو  اسناد   که   ی حال  در

 ، یاهواز  یهاعرب  جمله  از  –  رانیا  اتنیکی  یهاتیاقل  علیه  نهادینه شده  ضیتبع  و  بشر  حقوق   نقض  مورد  در

چنان در موارد مرتبط به و ما هم  اندشده  ترجمه  زین  یکرد  ای  یترک  ،یعرب  به  –  هاکرد  و  یجان یآذربا  یهاترک

 ها ادامه خواهیم داد.ترجمه متون به این زبان

https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/story-page/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/story-page/
https://fa.amnesty.org/category/resource-type/urgent-action/
https://fa.amnesty.org/category/content-type/news/
https://fa.amnesty.org/category/content-type/news/
https://fa.amnesty.org/category/content-type/news/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%b4%d9%88%da%a9-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%af/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/death-penalty/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/death-penalty/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/death-penalty/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights/
https://fa.amnesty.org/what-we-do
https://fa.amnesty.org/what-we-do/freedom-of-expression/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/death-penalty/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/detention/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/corporate-accountability/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/discrimination/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/climate-change/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/child-rights/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/armed-conflict-2/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/torture/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/international-justice/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/indigenous-peoples/
https://fa.amnesty.org/what-we-do/disappearances/


 

 

 الملل عفو بینتوسعه و  گیریشکل

کنار یکدیگر   مردم درکه  شد  س یتأس صلا میالدی( بر مبنای این ۱۶۹۱) شمسی ۰۴۳۱ در سال  المللنیب عفو

  با  یجهان جنبشیک  به  الملل  . از آن زمان تا به امروز، عفو بین دهند  رییتغ  راجهان    توانندقدرتمند هستند و می

  یهاتیفعال  ا ی   د یعقا  خاطر  به   ناحق  به  که  نفر  هزار  ها ده  یآزاد  یبرا  عضو تبدیل شده است که  ونیلیم  ۱۰  از  شیب

بین  جنبش   .اند تالش کرده  ،اند شده  یزندان  زشانیآمصلح   سوم   دو   از  ش یب  در   اعدام  مجازات  لغو   در  المللعفو 

  یهامحاکمه و شکنجه باقابله م یبرا استانداردهاتقویت  و انونیق راتییتغ در ایجاد و دهموثر بو جهانکشورهای 

 .است بودهموفق   ناعادالنه

 جهانی که در آن   و  باشند  برخوردار  بشر  حقوق   از  های انسانهمه   آن  در  که  یجهان  تحقق  یبرا  المللنیب  عفو

  رسد مان به سرانجام میی کار ما و وظیفهزمان  تنها.  کند یم  تالش  ،پاسخگو نگه داشته شوند  بشر  حقوق   ناقضان

 مجازات   که  یزمان   شود،  بسته  گاه شکنجه   نیآخر  در   شود،  آزاد  شدهزندانی  ناحقبه  کودک   ا ی  زن  مرد،  نیآخر  که

  به   جهان  انمردم  یهمه   یبرا  بشر  حقوق   یجهان  یهیاعالم  مفاد  و زمانی کهده باشد  شجهان لغو    سراسر  در  اعدام

 . درآمده باشد عینی تیواقع کی صورت

  یمذهب گروهیا   و  مالینافع م  ،سیاسی  ایدئولوژی و هرگونه  هادولت یهمه از کامل استقالل دارای المللنیب عفو

دریافت    یاسیس  احزاب  ای  هادولت   از  یابودجه   گونه  چیه  ی خودبشر  حقوق   قات یتحق  یبرا  سازمان  نیااست.  

 به  شانیبندیپا   و  شانیهاتیفعال  نوع  و  سابقه  کهد  ریپذ یم  ی مال  کمک  یتجار  یهاشرکت  آن  از  فقطو    کندنمی

 د. باش کرده یبررس دقت به را یبشر حقوق  نیمواز

متعهد    که اشخاصشود  تأمین میکوچکی    یماهیانه های مالیکمکبا    المللنی ب  عفو  سازمان  منابع مالی  یهعمد

 کنند. اهدا می المللعفو بین بهاز نقاط مختلف جهان حقوق بشر  به

  از  شیب  از  متشکل   این سازمان که  ی«فور  اقدام»  یهشبک  توسط  همچنین  گذاریریتأث  یبرا  المللنیب  عفوتوان   

باش و در حداقل زمان  به صورت آماده . اعضای این شبکهشودیم تیتقو است جهان سراسر در عضو ونیلیم مین

 . دهندپاسخ می فوری  اقدم هایفراخوان به است خطر در شان جانی امنیت یا سالمت که  دفاع از مردمانی  برای
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