
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «نند کعلنا دارند شلیک می»
1401  خرداد  و  بهشتیارد  اعتراضات  با  رانیاجمهوری اسالمی    ینظام  برخورد
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است که در  ییدئویو یکی از تصاویر جلد یرو عکس
ضبط  1401خرداد  6جریان اعتراضات آبادان در 

دیده   یتیامن مأمور کیشده است. در تصویر، 
  نیروهای گان در دست دارد.اسلحه شات شود کهمی
  سر پشت در ضد شورش یمنیا کاله زره و  با یتیامن
 دو حداقل رسد یم  نظر به و اندستاده یا یتیامن مورمأ

 .دارند دست در یفلفل یها تفنگ آنها از نفر
 

در یک   یفرد یصدا از برگرفته گزارش یاصل عنوان
 آبادان اعتراضات از یلمبرداریف هنگام که است دئووی

 در  دئویو نیا. کنند«یم کیشل دارند علنا: »گفت
 .شد پخش  یمجاز  یفضا در 1401 خرداد 8 خیتار

 اعتراضات   سرکوب   ی برااین گزارش مستند کرده است که مقامات ایران چگونه  الملل در  عفو بین

از قوای قهریه   یرقانونیغ  طوربه  در جنوب غرب ایران    1401اردیبهشت و خرداد    زیآممسالمت   عمدتا

جمله   ساچمهگلوله،  یجنگ  یهاگلولهاز  شکاریهای  اشکای  گاز  آب،  ماشین  و  استفاده  آور  پاش 

 توسط  یدادخواه  و  یقاتی تحق  مستقل  سازوکار  کی  سی تاس  ضرورت  بر   گرید  بار  سازمان  نایکردند.  

  و   هیتجز  و   ینگهدار   ،یآورجمع   با  که  یسازوکار  ،کرده است  دیتأک  ملل  سازمان  بشر  حقوق  یشورا

  ی هامحاکمه   یبرگزار  ران، یا  در  گرفته  صورت  یالمللنی ب  میجرا  نیتریجد  به   مربوط  شواهد  لیتحل

 .کند لیتسه را نده یآ در منفصفانه
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 گزارش خالصه  .1
  و   چهارمحال  استان  به  سپس  و  آغاز   خوزستان  استان  در  ییغذا  مواد  متیق  شیافزا  به   نسبت  گسترده  اعتراضات  ،1401  بهشتیارد  اواسط  در

  احداث   درحال  ساختمانیک    مرگبار  ختنیفرور  دنبال  بهاعتراضات گسترده    ، دور دیگری ازخرداد  10  تا  2  نی ب  مدتی بعد.  شد  دهیکش  زین  یاریبخت

ات اقدام  اعتراض   نیا  هرحمانیب  سرکوب  با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه به  یتیامن  یروهاین.  شکل گرفت  ، استان خوزستانآبادان  شهر  در

  ی دسترس  رند،گذاب  سرپوش   سعی کردند که روی جنایات خود  همراه  تلفنو ایجاد اختالل در شبکه    نترنتیا  د. همزمان مقامات با قطعیکردن

  از   استفاده  شامل که کارزار سرکوب و خشونت حکومت . شوند جهان ه یبق با  و گریهمد با هاآن   ارتباط  مانع از  و محدود کنند  اطالعات  بهرا  مردم

  ی ترش ی ب  تعداد  و  کشته  چهار  کم  دست  شدی م  پاشآب   نیماش  و  آوراشک   گاز  ،(birdshotای )ساچمه   یشکار   یهاگلوله   ،یجنگ  یهاگلوله

 . گذاشت  یجا   بر  یزخم

  ، حکومتی فسادای از مسائل است از جمله طیف گسترده به نسبت ایران مردم قی عم خشم یدهندهبازتاب   1401 خرداد و بهشتیارد اعتراضات

  ن یهمچن  و  شتیمع  دادن  دست   از  ،ییغذا  مواد  یگران  و  کمبود  نشده،  پرداخت  یدستمزدها   ای  یناکاف  یدستمزدها   ،ی کاریب  یبال   نرخ  تورم،افزایش  

در رابطه با    شدهمستند    یالگوها   با  مطابق.  از مجازات  یالمللنیب  اتیجنا  ریسا  و  معترضان  کشتارعامالن و آمران    تیمصون  و  یاسیس  سرکوب

 ضد »  ا ی  «گراغتشاش »  را  معترضان  و  کرده  سرکوب  را  تظاهرات  یاانه یوحش  شکل  به  و  سرعت  به  یتیامن  یروهاین  ،معترض  ا مردمب  مقامات  واکنش

 . خواندند  انقالب«

  ی ها گزارش   و   یرسم  ی هاهیانیب  ،ییدئویو ریتصاو  یاد یز  تعداد  ران، یا  مقامات  توسط   هیقهر  ای قو   از یرقانونیغ   استفاده یبررس  یبرا   المللن یب  عفو

 ن یا  یط  در  دهیدصدمه   یهاگروه   و  افراد  با  که  ینگارانروزنامه   و  بشر  حقوق   مدافعان  با  و  کرده  ل یتحل  و  هیتجز  و  یبررس  را  حکومتی  یهارسانه 

 . است  کرده  وگوگفت   اندبوده   تماس  در  اعتراضات

هیچ گونه    بدون  گرم  سالح  و  قوای قهریه  از  رانیا  یتیامن  یروها ین  1401  بهشتیارد  اعتراضات  انیجر  در،  المللن یب  عفوهای  بر اساس یافته 

  ن یا توسط شدهی بررس یریتصو و یصوت شواهد. کردند استفاده «تناسب» و «ضرورت» ،«مندیقانون»از جمله  مرتبط حقوقی اصول به ییاعتنا

در  .  اندکرده   کیشل  (birdshotای ) ساچمه   یشکار   یهاگلوله   و  یجنگ   یهاگلوله   به دفعات مکرر  یتیامن  یروها ین  که  دهدی م  نشان  سازمان

نیروهای یگان ویژه فرماندهی انتظامی  های جنگی از سوی  تیراندازی با گلوله الملل قادر بوده که  دست کم یکی از ویدیوهای بررسی شده، عفو بین 

  و   کرده  استفاده  یرقانونیغ  یشکل  به  پاشآب   یهان یماش  و  آوراشک   گاز  از  نیچنهمرا تأیید کند. نیروهای امنیتی    جمهوری اسالمی ایران )فراجا(

  مرگ  القوعبیقر خطر چ یه معترضان الملل،ن یب عفو از سوی شده ینیبازب ییدئویو یهالمیف تمام در. دنداد قرار شتم  و ضرب مورد را معترضان

  ه یقهر  قوه  به  توسل  یبرا  لزم  آستانه  ،یالمللن یب  یاستانداردها  و  نیقوان  طبق  که  بودند  نکرده  گرانید  ای  یتیامن   یروهای ن  متوجه  را  یجد   بیآس  ای

 ب یتخر یا یسوز آتش به اقدامیا   و زده دست سنگ پرتاب به معترضان از ی تیاقل که  یحال در .است یتیامن و یانتظام یروها ین یسو  از بارمرگ 

  به  بیقر تیاکثر سان  نیبد و کردند از قوای قهریه استفادهاقدام به  تناسب و ضرورت اصول تیرعا بدون یتیامن یروها ین کردند، عمومی امکان

  استفاده .  کردند   محروم  شانحقوق   به  یدسترس  از بودند  انیب  یآزاد   حق و  تجمع  یآزاد  حق  از  زیآمصلح  استفاده  حال  در  که  را  یمعترضان  اتفاق

 است.   یرقانونیغ  و عملی  یالمللن یب  نیقواننقض  و تناسب    بر خالف اصول ضرورت   هیقهر  ایقو  از

. کند  د ییتأ  یاریبخت  و  چهارمحال  استان  در   1401  بهشتیارد  27  تا  22  اعتراضات  با  ارتباط  در   را  نفر  سه   حداقل  مرگ  قادر بوده که  المللنیب  عفو

  خوزستان   استان  در  ییغذا  مواد  یگران   به  اعتراضات  با  ارتباط  در  گرید  نفر  کی  مرگ  از  1401  بهشتیارد  24  خ یتار  در  زین  مجلس  ندگانینما  از  یکی

 .داد  خبر

  جمله   از  صحنه،  در  شاهدان  و  رهگذران  و  معترضان  ریسا  سازمان،  نی ا  ینیبازب  و  یاجتماع  یهاشبکه   در  شده  منتشر  ییدئویو  ریتصاو  اساس  بر

استفاده  .  شدند  دردناک  یجراحات  دچار  یتیامن  یروها ین  از سوی  (birdshotای )ساچمه   یشکار   هایگلوله   یرقانونیغ  کیشل  لیدل  به  کودکان،

از گلوله  انتظامی  و  امنیتی  رفتارهای    ریسا  و  شکنجه  اصل ممنوعیت مطلق  ( تحت همه شرایطbirdshot) ای شکاریهای ساچمه نیروهای 
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ها به نحوی است که پس از شلیک پخش  ها فاقد توانایی تمیزگذاری هستند و طراحی آن زیرا این گلوله   کندی م  نقض  ا ر  و غیرانسانی رحمانهبی

ی نظیر دفع خطر و حفاظت  مشروع  تواند برای دستیابی به اهدافگاه نمیو جراحت ایجاد کنند که هیچ  ای آسیب گسترده   ن حدچناآن بشوند و در

 داشته باشد.   ت و تناسبضروراز جان یا سالمت دیگران  

  ناتمام  ساختمان کی مرگبار زشی ر به اعتراض در و آبادان شهر در زیآم مسالمت  دور دیگری از اعتراضات  به صورت ،1401 خرداد 10 تا 2 نیب

به صورت کامال   یتیامن یروها ینکه  دهدی م نشانالملل عفو بین  سازمان قاتیتحق صورت گرفت. شد، نفر 43 کمدست  شدن کشته به منجر که

از    شده  یبررس  یریتصو  و  یصوت  شواهدمطابق  .  کردند  استفاده  و رهگذاران و شاهدان حاضر در صحنه  معترضان  هیعل  هیقهر  ایقو  از  غیرقانونی

  از   مورد  کی  حداقلدر  .  کردند  ک یشل  زیآممسالمت   معترضان  و  عزاداران  یسو   بهگان  با شات  به دفعات  یتیامن  یروها ی ن،  المللن یب  عفو  سوی

 نوع  گر،ید  مورد  سه  در   و  است  یجنگ   یهاگلوله  کیشل  یصدا  ادیز  احتمال  به  شودیم  دهیشن  که   ییصدا  اعتراضات،  نیا  به  مربوط  یدئوهایو

  اعتراضات   رایز  است  بوده  یرقانونیغ  کامال  رانیا  یتیامن  یروها ی ن  یسو  از  هیقهر  یقوا   به  توسل  نیا  .ستین  صیتشخ  قابل  شده  کیشل  مهمات

  هدف   با  یتیامن  یروها ین  یسو   از  هیقهر  یقوا  به  توسل  و  داشتند  زیآممسالمت   کامال  یتیماه  آبادان  در1401  خرداد  10  تا  2  نیب  گرفتهصورت

   . ستندین  یمشروع  اهداف  کدامچیه   که  است  گرفته  صورت  جومسالمت   معترضان   و  عزاداران  مجازات  و  ارعاب  و   زیآممسالمت   اعتراضات  کردنمتفرق 

.  کردند   مستقر  شهرها  در  را  مسلح  سرتاپا  امنیتی و انتظامی  یروها ین  ی،نظام   کردیرو  کی  اتخاذ  با  رانیا  مقامات  اعتراضات،  دور  دو  هر  واکنش به  در

 و لیتسه ،اعتراضات بستر در قانون یمجر مأموران یاصل تیمسئول آن اساس بر که دارد  تضاد  یالمللنیبو استانداردهای  نیقوان با عملکرد نیا

  اقدامات   به  دست  معترضان  از  یبرخ  اگر  یحت  ،یالمللن یب  یاستانداردها   و  نیقوان  طبق.  است  زیآممسالمت   تجمعات  یآزاد  حق  کاربست  از  حفاظت

  چنان هم  دارند  شرکت  اعتراضات  در  زیآمصلح  طور  به  که   یکسانباقی    که  کنند  حاصل  نانیاطم  نیروهای انتظامی موظف هستند  بزنند،  زیآمخشونت 

 . بدهند  ادامه  تجمع خود  به  از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی  ارعاب  و  مداخله  هرگونه  بدون  بتوانند

و ایجاد    ایدر سطح منطقه   نترنتیا  با قطع  سرعت  به  نیهمچن  یرانی ا  مقامات  ،1401  خرداد  و   بهشتیارد  در  اعتراضات  مجموعه  دو  هر  یط  در

  موارد  اسیمق  و  تیماه  ه و رویکردود  سد م  را  خارج  جهان  با  نفر  هاون یلیم  آزادانه  ارتباط  تا  کردند  سعی  همراه  تلفن  یهاشبکه   اختالل در

 سرپوش بگذارند.   یتیامن  یروها یناز سوی    بشر  حقوقنقض

  مؤثر،   قاتیتحق  هرگونه  انجام  از  مقامات  ران،یا  در  از مجازات  بشر  حقوق  ناقضان  کیستماتیس  تیمصون  به   مربوط  یجاافتاده   یالگوها  با  برابر

با   یرقانونیغ طور به یتیامن یروهاین 1401 خرداد  و بهشتیارد اعتراضات انیجر در دهدیم  نشان که یشواهد مورد در کامل و شفاف مستقل،

  را  معترضان  و  کرده  استفاده  رمجازی غ  شکل  به  پاشآب   یهان یماش  و  آوراشک   گاز  از  کرده،  کیشل  تیجمع  سمت  به  ایساچمه   و  جنگی  یهاگلوله

  گر ید  و  معترضان  مجروح کردن  و  کشتار  در  مسئول  افراد  محاکمه  و  قیتحق  یبرا  نیچنهم  هاآن  . ند اسرباز زده  ،اندداده   قرار  شتموضرب   مورد

 . اندنداده   انجام  ی اقدام  چ یه  صحنه  در  حاضر  شاهدان

 خواهد که: می   ران ی ا   مقامات   از   الملل ن ی ب   عفو 

  را   یجد  بیآس  ای  مرگ  القوعب یقر  خطر  چ یه  معترضان  کهدر شرایطی    اعتراضات  جریان  در  بارمرگ   یهقهرای  قو   از  استفاده  به  فورا •

 ؛ دناند، خاتمه دهنکرده  گرانید  ای  یتیامن  یروها ین  متوجه

  ی هاگلوله   از  یانتظام  و  یتیامن  یروها ی ن  استفاده.  دنده  خاتمه(  birdshot)  یاساچمه   یشکار   یهاگلوله   از  یرقانونیغ  استفاده  به  فورا •

  ی ها ب یآس  هاگلوله   نیا  رایز  است  یرانسانیغ  و  رحمانهیب  ی رفتارها   ریسا  ای  شکنجه  مطلق  تیممنوع   اصلنقض    یشکار   یا ساچمه 

  سرکوب  ری نظ  یاهداف  با  هاآن   از  استفاده  و  کنندی م  وارد  صحنه  در  شاهدان  و  رهگذران  و  معترضان  به  یروح  یتراما   و  گسترده  یجسم

  وارد   با  معترضان  مجازات  و  ارعاب  نیهمچن  و  زیآممسالمت   تجمع  یآزاد   حق  از  استفاده  از  مردم  عموم   و  معترضان  بازداشتن  تظاهرات،

 ؛ ردیگیم  صورت  هاآن  به  دیشد  رنج  و  دردناک  جراحات  آوردن

  قوای قهریه   از  یرقانونیغ  استفاده  شواهد مرتبط با  مورد  در   طرفانهیب  و  مستقل  کامل،  ،ی فور  کیفری  قاتیتحق   که   دنکن  حاصل  نانیاطم •

  گزارش   جراحات  و  هامرگ   طیشرا  و   علل  مورد  در  قاتیتحق  جمله  از  رد،یبگ  صورت  1401  خرداد  و  بهشتیارد  اعتراضات  انیجر  در
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و    عادلنه  ی مرتبط با دادرسیالمللن یب  یستانداردها رعایت ا  با  هستند  اتیجنا  نیا  ارتکاب  به  مظنون  که   ییهاآن  دنتضمین کن  و  شده

 ؛ شوند می  محاکمه  اعدام،  مجازاتبدون توسل به  

  ز یآممسالمت   جمعاتت   که  یاسالم  مجازات  قانون  ژهیو  به  ،دنلغو یا اصالح کن  المللنیب  حقوق  با  هماهنگ کردن  منظور  بهرا    یجار   نیقوان •

  از   استفادهشرایط    که  «یضرور  موارد  در  مسلح  یروها ین  نی مأمور  توسط  سالح  یر یبکارگ  قانون» نیچنهم  و  کرده است  یانگارجرم   را

  ی ه آستان  به  توجه  بدون  گرم  سالح  ازکه    دهدی م  اجازه  یتیامن   یروهاین  به  و  کندیم  نییتب  «یرقانونیغ»  تجمعات  موارد  در  را  گرم  سالح

 .ندکن  استفاده  ،الوقوع  بیقر  یجد  جراحات  ای  یجان  دیتهد  مقابله با  بر  مبنی  یالملل ن یب  نیقوان  در  شدهف یتعر  یبال

اتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در  ستم ی س  ت ی مصون   جاری   بحران و  ران ی ا  در  ی خونریزی در جریان اعتراضات ه چرخ  مداوم   تکرار  به  توجه  با   

بنزین به روی آتش سرکوب بوده   بار دیگر  عفو بین   ، است ایران که همچون ریختن    ملل   سازمان   بشر   حقوق   ی شورا کشورهای عضو    از الملل 

 خواهد که: می 

تاسیس    فورا • به  تا  یالمللن یب  مستقل  دادخواهی  و  اتیقیتحق  سازوکار  کیاقدام    م یجرا  نیتری جد  با  مرتبط  اسناد  و  شواهد  کنند 

  و   شوند  ل یتحلتجزیه و    ،ینگهدار   ،ی آورگرد   باشد،  استناد  قابل  یفر یک  یهایدادرس  در  که  ینحو  به،  رانیا  در  افتهی  ارتکاب  یالمللنیب

 . شود  فراهم  ندهیآ  در  عادلنه  و  مستقل  یفر یک  یهایدادرس  نهیزم

 که:  خواهد ی م   بشر   حقوق   ی عال   ی ا ی سار ی کم   دفتر   از   الملل ن ی ب   عفو 

  اتی قیتحق  سازوکار  یک  جادیا  الذکر مبنی بر فوق   تاکید کند و از درخواست  رانیا  برای پاسخگو کردن مقامات  یالمللن یب  اقدامات  لزوم  بر •

 .کند  حمایت  المللیمستقل بین دادخواهی    و

 تحقیق و دامنهروش . 2
  بهشت یارد   تاعتراضا  انیجر  در  رانی ا  یتیامن  ی روهاین  از سوی   قوای قهریه  از   یرقانونیغ  ه استفاد  مورد   در  خود  قاتیتحق  چارچوب  در  المللن یب  عفو

  در   شدی م  گزارش  که  دئویو  80  از   شیب  توانست  و  زد  ییدئویو  ریتصاو  یگردآور  و  افتنی  یبرا   گسترده  ییوجوجست   به  دست  ،1401  خرداد  و

  23 ها،آن  انیم از.  دنک یآورجمع   را دبودن  شده منتشر یاجتماع یهاشبکه   در سو  نیا به بهشتیارد 22 از و  شده ی بردار لمیف اعتراضات  انیجر

  ی ها یریگو نتیجه  ل یتحل  رایاز این ویدئوها ب  و  مورد بررسی قرار گرفت  المللن ی ب  عفو  بحران«  شواهد  آزمایشگاه»  از سوی  به طور مشخص  وئدیو

  در   ییغذا  مواد  متیق  شی افزای  پ  در  که  ی استاعتراضاتمرتبط با    دئویو  13  تعداد،  نیا  از.  استفاده شده است  یقیتحق  گزارش  نیا  در  شدهارائه 

 ی پ  در  ،1401  خرداد  10  تا  2  نی ب مرتبط با اعتراضاتی که    دئویو  10  و رخ دادند  1401  بهشتیارد  27  تا  22  یزمان  فاصله  در  رانیا  مختلف  نقاط

  سه   ،المللن یب  عفو  بحران«  شواهد  آزمایشگاه »  سوی   ویدئو بررسی شده از 23عالوه بر    .شکل گرفتند آبادان  در  ساختمان  کی  مرگبار  ختنیفرور

  هم  شده  منتشر(  دئویو  کی)  فردا  وی راد  و(  دئویو  دو)  یفارس  یسیبیب  توسط  که  بهشتیارد  26  و  25  روزهای  اعتراضات  با  ی دیگر مرتبطو ئدیو

 . اندگرفته  قرار  استفاده  مورد  گزارش  نیا  در  یبررس  و  لیتحل  یبرا 

  14)  شترشانیب  شده،  استناد  هاآن  به  یلیتحل  گزارش  نیا  در  که  1401  بهشتیارد  27  تا  22روزهای بین    اعتراضات  به  مربوط  یدئو یو  16  از

  سروشجان   و  شهرکرد  جونقان،   گان،یگلپا  فارسان،  هفشجان،  چه،یچل  در، ی باباح  جمله  از  یار یبخت  و  چهارمحال  استان   مختلف  یشهرها   در(  مورد

  خود   قاتیتحق  المللنیب  عفو  ب،ی ترت  نیا  به.  هستند  خوزستان  استان  در  ذهیا  و  مشکیاند  یشهرها  به  مربوط  گرید  یدئویو  دو.  اندضبط شده

  و   یاریبخت  و  چهارمحال  یهااستان  بر  را  1401  بهشتیارد  اتاعتراض   جریان  در  رانیا  یتیامن  یروها ین  از سوی  قوای قهریه  از  استفاده  هدربار

 اند.بوده  این دو استان   ازم  ه  اعتراضات  این انیجر  در  شده گزارش   یهاشده کشته  تمامه و  کرد   متمرکز  خوزستان

  بار   ن یاول  یبرا   یخیتار  چه  در  مذکور  یدئو یو  که  تشخیص این موضوع  یبرا   بود  معکوس«  یابیریتصو»  انجام  شامل  دئوهایو  ییآزمای راست  روش

  ی برخ  در.  است  مرتبط  شده   داده  نسبت  هاآن  به  که  رویدادهایی  با  مذکور  یدئویو  که   نیا  دییتأ  یبرا   نیچنهم  و  است  شده  ظاهر  یمجاز   یفضا  در
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  ی دئوها یو  الملل،ن یب  عفو  اسلحه  کارشناس.  کنند  دییتأ  نیز  را  دئویو  ضبط  مکان  توانستند  بحران«  شواهد  آزمایشگاه»  و  المللن یب  عفو  محققان  موارد،

 . ه استکرد  ل یتحل  و  هیتجز  یتیامن  یروهاین  از سوی  فتهر گ  قرار  استفاده   مورد  مهمات  و  هاسالح   انواع  ییشناسا  یبرا   را  شده  ینیبازب

  ی ار یبخت  و  چهارمحال  یهااستان   در  1401  بهشتیارد  27  تا  22  اعتراضات  انیجر  در  شده  گزارش  یهامرگ  یبررس  یبرا  المللن یب  عفو  سازمان

  بستگان   جمله  از  آگاه  منابع  با  خود  نوبه  به  که   آورد  دست  به  رانیا  از  خارج   در  بشر  حقوق  مدافع  کی  و  نگارروزنامه  دو  از  را  یاطالعات  ،خوزستان  و

 به  دست  نیهمچن  المللنیب  عفو.  بودند  کرده  وگوگفت  بود  داده  رخ  اعتراضات   آن  در  که  مناطقی  ساکنان  و  هاسرکوب   انیجر  در  شدگانکشته

  شدگان کشته  ه دربار   یاجتماع  هایمنتشر شده در شبکه    یهاپست   و  حکومتی  و  مستقل  یهارسانه های  گزارش   افتنی  یبرا   ینترنتیا  یجستجو 

 سنگ ریتصو و یمتوف افراد از تن دو ترحیم اعالمیه نیچنهم المللنی ب عفو. کرد سهیمقا فوق منابع از یافتیدر اطالعات با را اطالعات نیا و زد

 ت.اس   آورده  دست  به  را  سوم  فردیک    قبر

 .کرد  یبررس  را  مجلس  ندگانینما  و  مقامات  اظهارات  همچنین  المللن یب  عفو

  مورد  در  یاطالعات  که  یافراد  از  و  کرد  منتشر  زبانی فارس  یاجتماع  یهاشبکه   یهاپلتفرم   در  یعموم  یفراخوان  المللنیب  عفو  ،1401  خرداد  17  در

  ها،تالش   نیا  رغمی عل.  رندیبگ  تماس  سازمان نیا  با  اپواتس  در  شماره کی  قیطر  از  تا  کرد  دعوت  داشتند  1401  خرداد و  بهشتیارد  اعتراضات

 ل یدل  به  یادیز  حد  تا  یقاتیتحق یهاتیمحدود  نیا  که  دارد  باور  سازمان  نیا.  دشن  اولدست   منابع  به   میمستق  یدسترس  به  موفق  المللن یب  عفو

و    مسئولن  از سوی  رانیا  در   مستقل  یهارسانه  و  یمدن  هجامع  مندنظام   سرکوب  و  مقامات  ییجوانتقام  از  انیقربان  یهاخانواده   یاعضا   موجه  ترس

در  که  شد  د یتشد  تیواقع  نیا  با  نیچنهم  یقاتیتحق  یهاچالش   نیا.  است  مقامات و    ند داد  رخ  محروم  و  دورافتاده  نسبتا   مناطق  اعتراضات 

 . دنباش  نداشته  را  هارسان ام یپ  قیطر  از  ارتباط  یبرقرار   یبرا  لزم  یا آشنایی  ابزار  است  ممکندر این مناطق    ریپذب یآس  هایت یجمع

  تیمحدود  به  1401  خرداد  و  بهشتیارد  اتاعتراض  انیجر  در  مقامات  توسط   نترنتیا  هعامدان  قطع  که   دارد  را  ینگران  نیا  نیچنهم  المللن یب  عفو

مرتبط با   شواهد که داده نشان رانی ا در اعتراضات مورد در سازمان نیا یقبل قاتیتحق. است  شده منجر اتاعتراض نیا یدئوها یو یگذار اشتراک 

  ند اهگفت  سازمان  نیا  به  قبلی   اعتراضات  شاهدان.  روندی م  نیب  از  نترنتیا  یقطع  هنگام  در  بشر  حقوق  یجد  نقض   موارد  ریسا  و  یالمللن یب  اتیجنا

  قرار   گردیپ  تحت  و  بازداشت  را  هاآن  و  کرده  دایپ  همراهشان  یهاتلفن  در  را  اعتراضات  ریتصاو  و  دئوهایو  یتیامن  یروهاین  کهنیا  ترس  از  آنها  که

 اند. کرده  پاک  خود  همراه  یهاتلفن  از  بالفاصله  را  یمدارک  نیچن  معمول  دهند،

  ی مدن  جامعه  هیعل  سرکوب  شیافزا  یبرا   یا بهانه  عنوان  به  های ناآرام  از  و  کرده  ریدستگ  را  معترضان  از  یاد یز  تعداد  ن یهمچن  یتیامن  یروها ین

  از   استفاده  بر  فقط   آن  تمرکز  که   است  پیش رو  یقاتیتحق  گزارش  یبرا   شده  فیتعری  دامنه  از  خارج  موارد نقض حقوق بشر  نیا.  کردند  استفاده

 . استبوده    معترضان  هیعل  قوای قهریه

  کرد،  یسازشفاف  و حیتوض درخواست هاآن   از و  گذاشت انیم در یرانیا مقامات با 1401 مرداد 3 در را خود یهاه یتوص و هاافتهی المللن یب عفو

 .است   نشده  افتیدر  هاآن   یسو  از  یپاسخ  چیه  ،یقاتیتحق  گزارش  نیا  انتشار  زمان  تا  آشنا،  یاه یرو  با  مطابق  اما

 هاتوصیهگیری و . نتیجه8

  گسترده و غیرقانونی  استفاده در نتیجه هرچه بیشتر شکل نظامی به خود گرفته و مردمیات اعتراض با ایرانی مقامات برخورد، های اخیر در سال 

به  1396 ید اعتراضات است. از زمان یافتهرواج به شدت  علیه معترضان و شاهدان حاضر در صحنه،بار های مرگقوای قهریه از جمله سالح  از

جنگی  های  گلوله  با  نفر  شدن هزارانزخمی  و  کودکتعدادی    جمله  از  نفر  صدها  شدن  کشته   به  منجر  اعتراضات  به  مقامات  وحشیانه  پاسخ  این سو،

   -   کندها را نقض میبدرفتاری   سایر  و  شکنجه  مطلق  ممنوعیت  ها اصلآن   از  استفاده  هک  -(  birdshot)  ی اساچمه   یشکار   یهاگلولههمینطور  و  

 . شده است
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  استفاده   ناظر برهای  سیاست  و  قوانین  در   ی هم اصالح  هیچ پاسخگو نگه نداشته شده است و    و   نگرفته  قرار  تحقیق   مورد  مقامی تاکنون  هیچ

ناقضان   بحران مصونیت سیستماتیکانعکاسی است از   خود . این همهاست نگرفته گرم صورت سالح و قوای قهریه از  امنیتی و انتظامی نیروهای

  مجازات   مورد دادرسی قرار نگرفته و  تنها  نه  بشری  حقوق  سایر تخلفات جدی  و  المللیبین  جنایات  آن  در  که  کشوری  در  مجازات  ازحقوق بشر  

 . گیرندمی   قرار  تشویق  و  تحسین  مورد  مقامات  از سوی  بلکه عامالن آن  شوند،نمی

  دادن به   آمیز و پایانمسالمت   تجمعات  و  بیان  آزادی  برای  مردم  بشر  حقوق  به  احترام  از  ایران  مقامات  ملل،  سازمان   مکرر  هایدرخواست   رغمعلی

  شدگانکشتهواقعی  تعداد    بر  گذاشتن  سرپوش  به  نه تنها همچنان   آنها  عوض،  . دراندسرباز زده   یتجمعات مردم  علیهرحمانه  نظامی بی  برخوردهای

اند، بلکه  داده ادامه شاهدان در صحنه و معترضان شدن مجروح و شدن کشته چگونگی مورد در حقایق تحریف و انکار و مکرر مردمی اعتراضات

 . اندکرده  تجلیلها و برقراری آرامش  به ناآرامی   سریع  پایان دادن  از بابت  انتظامینیروهای امنیتی و    از  مرتبا

برای    ایران  در  ساختاری  موانع  به  متحد   ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  به  خود  2022  ژانویه  گزارش  در  ایران  مورد  در  سازمان ملل  ویژه  گزارشگر

  مجازات   از] ناقضان حقوق بشر [  نهادینه شده مصونیت ،  حقوقی ایران  نظام   و  سیاسی  عرصه»  سراسر  در  که  کرد   تأکید  و  اشارهگویی  پاسخ   تضمین

  سطوح   در  پاسخگویی  تضمین  لزم برای  شرایط»  . وی افزود کهمشهود است  «بشر  حقوق  نقض   در قبال  پاسخگوییبرای    سیستم   یک  فقدان  و

 به به آن کمک بگیرند، در عمل رجوع با بتوانند افراد که مستقل باشد نهاد یک جای این که به قضاییه قوه و ندارد وجود اجرایی و گذاریقانون 

  سپاه   مانند  اند،کرده   پیدا  داریحکومت  در  محوری  نقش  تدریج  به  نیز  موازی  نهادهای  این،  بر  عالوه.  کندمی   عمل  سرکوبگر  نهاد  یک  عنوان

  «.هستند  پاسخگو  رهبر ایران  برابر  در  فقط  که  اسالمی  انقالب  پاسداران

  حفظ »موجب شده که    و  «است  پاسخگویی  عدم  اصلی  عاملیک    آن،  شدنسیاسی   و  مستقل  فقدان یک نظام قضایی»  که  کرد  اعالم  ویژه  گزارشگر

 هیچ   پیکربندی فعلی،  این  در»  که   گرفت  نتیجه  او   .«پیدا کند  ارجحیت  افراد  احترام به حقوق و  حفاظت  بر   سیاسی  ایدئولوژی  و  حکومتی نظام

 .«ندارد   قرار دهند وجود  پاسخگو  را  گیرندگانتصمیم  ...  بتوانند  آن  طریق  از  مردم  برای این که  معنادار و موثری  راه

  شورای   ناکافی  واکنش  با  ، همراهایران  در  مجازات  از] ناقضان حقوق بشر [  سیستماتیک  مصونیت   بحران  این  که  است  باور  این  بر  المللبین   عفو

  گرفته، مقامات   صورت  هاینقض  شدت  و  گستردگی  به  توجه  با  ،المللیبین   جامعهبازیگران    و سایر  اروپا  اتحادیه،  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق

  ی کننده به شدت نگران  تعداد»  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگرآنچه    به   منجر  و  کرده  جسورتر  بشر  حقوق  یهدهندتکان  نقض  هادام  برای  را  ایرانی

 است.   ه، شدهخواند [«  ها ]مرگ   و  جراحات

  دادندست   از  ،ییغذا  کمبود و گرانی مواد  نشده،  پرداخت  ای  اندک  یدستمزدها  ،یکار یب  ،بال  تورم  ،حکومتی  فساد  مورد  در  رانیا  مردم  حق  به    خشم

در این   .شد  خواهددر آینده    شتریب  اعتراضات  به  منجر  احتمال  مجازات  ازناقضان حقوق بشر    ی و مصونیت سیستماتیکاسیس  خفقان  معیشت،

قوای    از  استفاده  به  مظنون  مقامات  مگر اینکه  یافت  خواهد  افزایش  همچنان  هازخمی  و  هاکشته  تعداد  که  دهدمی   هشدار  المللبین   عفو،  شرایط

از بالترین سطوح به    و  محاکمه شوند  قبول،  قابل  شواهد  وجود  صورت  در  و  گرفته  قرار  تحقیق  مورد  شاهدان  و  معترضان  علیه  غیرقانونی  قهریه

 . داده شود  ،در مواجهه با معترضانقوای قهریه  غیرقانونی از    هخودداری از توسل به استفادهایی مبنی بر  دستورالعمل   امنیتی  نیروهای

  ی برا   لزم  طیشرا  فقدان  به  توجه  با  که  کندی م  تکرار  را  رانیا  مورد  در  ملل  سازمان  هژی و  گزارشگراز سوی  ده  ابراز شی  هاینگران  المللن یب  عفو

 . کند«  فایا  یی ]مقامات[ گوپاسخ   نیتضم  در  را  خود  مهم  نقش»  دیبا  یالملل ن یب  جامعه  ،کشور   داخلیی از طریق مجراهای  گوپاسخ برقراری عدالت و  

  بر  المللن یب عفو سازمان  ،در ایران اعتراضات  سرکوب جریاندر  بشر حقوق  جدی نقض  موارد سایر  و المللیبین  جنایاتا توجه به ارتکاب مکرر ب

  تأکید   جلوگیری از تکرارو    مجازات  مصونیت از  چرخه  شکستن  برای  المللیبین   دادخواهی  و  تحقیقاتی  مستقل  سازوکار  یک  ایجاد  به  مبرم  نیاز

 .  کندمی
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 ران یا مقامات به هاهیتوص 8.1

 قوای قهریه استفاده از  

  را   یجد  بیآس  ای  مرگ  القوعب یقر  خطر  چ یه  معترضان  کهدر شرایطی    اعتراضات  جریان  در  بارمرگ   یهقهرای  قو   از  استفاده  به  فورا •

 ؛ دیاند، خاتمه دهنکرده  گرانید  ای  یتیامن  یروها ین  متوجه

 
  ی هاگلوله   از  یانتظام  و  یتیامن  یروها ی ن  استفاده.  یدده  خاتمه(  birdshot)  یاساچمه   یشکار   یهاگلوله   از  یرقانونیغ  استفاده  به  فورا •

  ی ها ب یآس  هاگلوله   نیا  رایز  است  یرانسانیغ  و  رحمانهیب  ی رفتارها   ریسا  ای  شکنجه  مطلق  تیممنوع   اصلنقض    یشکار   یا ساچمه 

  سرکوب  ری نظ  یاهداف  با  هاآن   از  استفاده  و  کنندی م  وارد  صحنه  در  شاهدان  و  رهگذران  و  معترضان  به  یروح  یتراما   و  گسترده  یجسم

  وارد   با  معترضان  مجازات  و  ارعاب  نیهمچن  و  زیآممسالمت   تجمع  یآزاد   حق  از  استفاده  از  مردم  عموم   و  معترضان  بازداشتن  تظاهرات،

 ؛ ردیگیم  صورت  هاآن  به  دیشد  رنج  و  دردناک  جراحات  آوردن

  سازمان   یه نام»آیین با  مطابق  حال  همه  در  امنیتی نیروهای  که  تضمین کنید  و  احترام بگذارید  آمیزمسالمت   اتتجمعآزادی    حقبه   •

  « مأموران انتظامی  توسط  گرم  سالح  وقوای قهریه    از  استفاده  مورد  در  ملل  سازمان  اساسی  »اصول  و  «مأموران انتظامی  برای  متحد  ملل

قوه  از  مبنی بر اینکه  ها همراه باشد  انتظامی و توجیه آن  نیروهایروشن به    هایدستورالعمل   دادن  با  کنند. این موهم بایدمی  عمل

ممکن است    کهای  بالقوه ی  و میزان آسیب و لطمه   استفاده شود  اهداف مشروع  برای دستیابی به  در حد مورد نیاز  باید  فقطقهریه  

 گیری شود فراتر رود؛ جلو از آن    با استفاده از قوای قهریه  که قرار است  یاز آسیبهرگز نباید    به همراه داشته باشد  استفاده از قوه قهریه

 
  قوای قهریه   از  یرقانونیغ  استفاده  شواهد مرتبط با  مورد  در   طرفانهیب  و  مستقل  کامل،  ،ی فور  کیفری  قاتیتحق   که   دیکن  حاصل  نانیاطم •

  شده، گزارش   جراحات  و  هامرگ  طیشرا  و  علل   مورد  در  قاتی تحق  جمله  از  رد،یبگ  صورت   1401  خرداد  و  بهشتیارد  اعتراضات  انیجر  در

و بدون    عادلنه  ی مرتبط با دادرسیالمللن یب  یستانداردهارعایت ا  با  هستند  اتیجنا  نیا  ارتکاب  به  مظنون  که   یی هاآن  تضمین کنید  و

 ؛ شوندمحاکمه می  اعدام،  مجازاتتوسل به  

 اصالحات قانونی 

  ز یآممسالمت   تجمعات  که  یاسالم  مجازات  قانون  ژهیو  به  د،یکن  اصالح  ای  لغو  المللنیب  حقوق  با  کردن  هماهنگ  منظور  به  را  یجار   نیقوان •

  از   استفاده  طیشرا  که«  یضرور  موارد  در  مسلح  یروها ین  نی مأمور  توسط  سالح  یر یبکارگ  قانون» نیچنهم  و  است  کرده  یانگارجرم   را

  ی آستانه   به  توجه  بدون  گرم  سالح  از  که  دهدی م  اجازه  یتیامن   یروهاین  به  و  کندیم  نییتب  «یرقانونیغ»  تجمعات  موارد  در  را  گرم  سالح

 .کنند  استفاده  الوقوع،  بیقر  یجد  جراحات  ای  یجان  دیتهد  با  مقابله  بر  یمبن  یالملل ن یب  نیقوان  در  شدهف یتعر  یبال

 دسترسی به اینترنت 

  آزادی   برای  ایران  در  مردم  حقوق  ناقض  که  اعتراضات  جریان  در  همراه  تلفن  خدمات  و  اینترنت  به  دسترسی  محدودیت در  اعمالبه   •

  داخل  در  دیگران  با  اطالعات  آزادانه  گذاریاشتراک   برای به  ها انسان   حقوق  بهو    هیدد  پایان،  است  آمیزمسالمت   آزادی تجمعات  و  بیان

 احترام بگذارید.    عقایدشان  بیان  و  کشور  از  خارج  و

 متحد   ملل   سازمان   بشری   حقوق   های مکانیسم   با   همکاری 
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  در   ویژه  گزارشگر  ایران،  در  بشر  حقوق  مورد وضعیت  در  ویژه  گزارشگر  جمله  از  متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  هویژ   کارشناسان •

  غیرانسانی   رحمانه،بی  هایمجازات   یا  رفتارها  سایر  و  شکنجه  مورد  ویژه در  گزارشگر  ها،تشکل   و  آمیزمسالمت   تجمعات  آزادی  حقوق  مورد

ها برای  های آن ، درخواست دعوت کنیدرا به ایران    خودسرانه  یا  شتابزده  ،فراقضایی  هایاعدام   مورد  در  ویژه  گزارشگر  و  ، تحقیرآمیز  یا

ایران    بازدید   و   گانشدکشته   هایخانواده  ،معترضان زخمی شده   برای ارتباط با  را   هانامحدود آن   دسترسیو امکان    و  را بپذیریداز 

  سازمان   بشری  حقوق  هایمکانیسم  با  کردن  ارتباط برقرار  دلیل  به  فردی  هیچ  که  امر  این  تضمین  بافراهم آورید    بشر  حقوق مدافعان

 . شودنمی  مواجه  یتنبیهیا    انهجویانتقام اقدامات    با  ملل

 به شورای حقوق بشر سازمان ملل توصیه 8.2

  ارتکاب   یالمللنیب  می جرا  نیتری جد   با  مرتبط  اسناد  و  شواهد  د تاتاسیس کنی  یالمللنیب  مستقل  دادخواهی  و  اتیقیتحق  سازوکار  کی •

  ی ها ی دادرس  نهیزم  و  شوند  لیتحلتجزیه و    ،ینگهدار   ،یآور گرد  د،نباش  استناد  قابل  یفریک  یهایدادرس  در  که  ینحو  به  رانیا  در  افتهی

 .شود  فراهم  ندهیآ  در  عادلنه  و  مستقل  یفریک

 ریای عالی حقوق بشر ابه دفتر کمیس توصیه 8.3

  سازمان   ویژه  گزارشگر  گیرینتیجه  با  مطابق  تا  بخواهید  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  عضو  کشورهای  جمله  از  یالمللبین  جامعه  از •

  ایران   از طریق مجراهای ملی در داخل  پاسخگویی  تضمین  برای  شرایط لزم  که  بشناسند  رسمیت  این نکته را به  ایران  مورد  در  ملل

دادخواهی مستقل    و  اتیقیتحق  یک سازوکار  تاسیساز جمله    رانیا  ی برای پاسخگو کردن مقاماتالمللن یب  اقدامات    از  و  ندارد  وجود

   .حمایت کنند  ،المللیبین
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