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(بیروت) - قالت "ھیومن رایتس ووتش'' الیوم إن ارتفاع عدد القتلى واالعتقاالت الجماعیة یثیر القلق بشدة بشأن استجابة السلطات اإلیرانیة
لالحتجاجات األخیرة في خوزستان ومحافظات أخرى.

ینبغي للسلطات اإلفراج الفوري وغیر المشروط عن المتظاھرین السلمیین، وتقدیم معلومات عن الوفیات، والسماح بإجراء تحقیق دولي مستقل
في مزاعم استخدام القوة القاتلة من قبل األجھزة األمنیة. ینبغي محاسبة جمیع المتورطین في االنتھاكات.

قالت تارا سبھري فر، باحثة إیران في ھیومن رایتس ووتش: "القمع دون رادع كان الرد األساسي من جانب القادة السیاسیین اإلیرانیین بوجھ
المطالبة الواسعة بالحقوق األساسیة. ال یمكن بدء معالجة فقدان ثقة السكان المحلیین بالسلطات إال بتحقیق شفاف في وفاة المتظاھرین، ومحاسبة

قوات األمن على التجاوزات، وااللتزام بمعالجة المظالم القائمة منذ زمن".  

منذ 15 یولیو/تموز 2021، احتج اإلیرانیون على تدھور األوضاع المعیشیة في خوزستان وعدة مقاطعات أخرى، منھا أصفھان، ولرستان،
وأذربیجان الشرقیة، وطھران، وكرج. تحققت منظمات حقوقیة بحلول 28 یولیو/تموز من ھویة تسعة أشخاص على األقل قتلوا بالرصاص أو

توفوا متأثرین بجروحھم خالل االحتجاجات، بینھم صبي عمره 17 عاما، في محافظتي خوزستان ولرستان. أعلن مسؤولون حكومیون
إیرانیون عن مقتل ثالثة متظاھرین وشرطي خالل االحتجاجات. تُظھر مقاطع الفیدیو المتداولة لالحتجاجات على وسائل التواصل االجتماعي

في مدن في خوزستان إطالق عناصر األمن األعیرة الناریة والغاز المسیل للدموع على المتظاھرین.

في 15 یولیو/تموز، خرج الناس في عشرات البلدات والمدن في محافظة خوزستان، التي یسكنھا عدد كبیر من اإلیرانیین العرب، إلى الشوارع
لعدة لیال احتجاجا على عدم توفر المیاه النظیفة ألیام. حددت وكالة "أنباء نشطاء حقوق اإلنسان" ھویة ست ضحایا و171 معتقال تقریبا خالل

االحتجاجات. تشیر تقاریر غیر مؤكدة إلى احتمال أن یكون عدد القتلى واالعتقاالت أعلى. نشرت "منظمة العفو الدولیة" ورادیو "زمانھ"
اإلخباري أسماء ثالثة آخرین قتلوا خالل االحتجاجات.

في 21 یولیو/تموز، كتب علي شمخاني، أمین مجلس األمن القومي اإلیراني، على حسابھ على "تویتر"، أن السلطات أمرت باإلفراج عن
المعتقلین خالل االحتجاجات في خوزستان "ممن لم یرتكبوا أي عمل إجرامي". في 25 یولیو/تموز، أفادت وكالة "میزان نیوز"، وكالة أنباء
القضاء، أن رئیس السلطة القضائیة غالم حسین إجیي أمر محاكم خوزستان باإلفراج عن المعتقلین جّراء االحتجاجات ومراجعة أوضاع

المدانین في احتجاجات نوفمبر/تشرین الثاني 2019، التي اندلعت بسبب أسعار البنزین لتتحول الحقا إلى تعبیر واسع عن االستیاء الشعبي من
قمع الحكومة والفساد. وثقت ھیومن رایتس ووتش على نطاق واسع استخدام القضاء اإلیراني بانتظام تھما مبھمة متصلة باألمن القومي

لمقاضاة المعارضین السلمیین وإخضاع المحتجزین لسوء المعاملة، والتعذیب، والمحاكمات الجائرة.

بموجب "المبادئ األساسیة المتعلقة باستخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة واألسلحة الناریة" التي وضعتھا "األمم المتحدة"، ال یمكن لموظفي إنفاذ
القانون استخدام القوة إال بقدر الضرورة وبالدرجة التي تؤدي إلى تحقیق ھدف مشروع فیما بتعلق بفرض األمن. یُسمح باالستخدام المتعمد
للقوة القاتلة فقط عند الضرورة القصوى لحمایة الحیاة، ویجب إعطاء التحذیرات عند اإلمكان. ینبغي للسلطات اإلبالغ والتحقیق على وجھ

السرعة بشأن حوادث قتل أو جرح الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون بأسلحة ناریة من خالل إجراءات إداریة أو مالحقة قضائیة مستقلة.

على مدى السنوات األربع الماضیة، ردت السلطات اإلیرانیة بشكل متزاید على االحتجاجات الواسعة بالقوة المفرطة والقاتلة، واالعتقاالت
الجماعیة، وقطع اإلنترنت. في نوفمبر/تشرین الثاني 2019، في إحدى أكثر حمالت القمع وحشیة، استخدمت قوات األمن القوة المفرطة والقوة
القاتلة غیر القانونیة ضد االحتجاجات الحاشدة في جمیع أنحاء البالد. أفادت منظمة العفو الدولیة عن مقتل قرابة 304 أشخاص، في حین أفادت

السلطات اإلیرانیة عن مقتل 230 شخص، لكنھا لم تُجِر أي تحقیق شفاف في مزاعم خطیرة عن استخدام عناصر األمن غیر القانوني للقوة،
وحاكمت بدل ذلك المتظاھرین في محاكمات جائرة.
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تكرر ھیومن رایتس ووتش دعواتھا السابقة للدول األعضاء في "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" إلجراء تحقیق أممي في
االنتھاكات الحقوقیة الجسیمة أثناء االحتجاجات الواسعة وبعدھا.

ثمة مخاوف قائمة من زمن بعید في جمیع أنحاء إیران، وخصوصا خوزستان، بشأن سوء إدارة الموارد المائیة والتلوث الناجم عن استخراج
النفط. طوال عقود، حذر خبراء البیئة من أن مشاریع التنمیة في خوزستان الغنیة بالنفط، بما فیھا بناء السدود الكھرومائیة، وشبكات الري،

ونقل المیاه إلى المحافظات المجاورة، تتسبب في أضرار بیئیة وتؤدي إلى نقص المیاه، ما یؤثر على مجموعة من حقوق الناس.

قالت سبھري فر: "تجتمع أزمات عدم كفاءة الحكومة، والقمع، واإلفالت من العقاب في إیران لتتسبب في إیذاء وشقاء مالیین اإلیرانیین كل
یوم".

 

أشخاص قُتلوا أثناء االحتجاجات:

1. مصطفى نعیماوي (30 عاما)، في شادگان، خوزستان، في 16 یولیو/تموز 2021، بحسب وسائل إعالم حكومیة، منھا "وكالة

أنباء فارس".

2. قاسم ناصري (خضیري)، في كوت عبد هللا، خوزستان. أصیب في 16 یولیو/تموز 2021، وتوفي في المستشفى في 17 یولیو/
تموز، بحسب وسائل إعالم حكومیة، منھا وكالة أنباء فارس.

3. ھادي بھمني (17 عاما)، في ایذه، خوزستان، في 22 یولیو/تموز 2021، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق اإلنسان ورادیو

زمانھ.

4. حمزة (فرزاد) فریسات (32 عاما)، في األھواز، خوزستان، 20 یولیو/تموز 2021، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق اإلنسان

ورادیو زمانھ

5. أمید آذرخوش، في ألیگودرز، لرستان. أصیب في 18 یولیو/تموز 2021، وتوفي في المستشفى في 21 یولیو/تموز، وفقا
لوكالة أنباء نشطاء حقوق اإلنسان ووسائل إعالم حكومیة، منھا وكالة أنباء فارس.

6. میثم عچرش، في بلدة طالقاني، خوزستان، في 22 یولیو/تموز 2021، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق اإلنسان.

7. عیسى بالدي (27 عاما)، في بلدة طالقاني، في 21 یولیو/تموز 2021، بحسب منظمة العفو الدولیة ورادیو زمانھ.

8. مھدي چناني، في شوش، خوزستان، بحسب منظمة العفو الدولیة.

9. حمید مجدم (جوكاري)، في بلدة چمران، خوزستان، بحسب منظمة العفو الدولیة.
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