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(بیروت) – دیده بان حقوق بشر امروز گفت آمار مرگ رو بھ رشد و دستگیری ھای انبوه نگرانی ھایی جدی درباره پاسخ مقامات ایران بھ
اعتراضات اخیر خوزستان و دیگر استان ھا پدید می آورد.

مقامات باید فوراً و بدون ھیچ شرطی معترضان مسالمت آمیز را آزاد کنند، درباره مرگ ھا اطالعات ارائھ کنند، و اجازه تحقیق و تفحص
بین المللی مستقلی درباره ادعای استفاده نھادھای امنیتی از زور مرگبار را صادر کنند. ھمھ افراد مسئول نقض ھا باید مورد بازخواست قرار

گیرند.

تارا سپھری فر، پژوھشگر ایران در دیده بان حقوق بشر گفت «پاسخ اول رھبران سیاسی ایران بھ خواست ھای گسترده برای حقوق اولیھ
سرکوب بی حد و مرز بوده است». او اضافھ کرد «تنھا تحقیقی شفاف درباره مرگ معترضان، بازخواست از نیروھای امنیتی بھ خاطر

خطاھایشان، و تعھد بھ رسیدگی بھ نارضایتی ھای قدیمی می تواند آغازی برای رسیدگی بھ بی اعتمادی مردم بھ مقامات باشد».

از روز ١۵ ژوییھ ٢٠٢١ ایرانیان در خوزستان و چند استان دیگر مثل اصفھان، لرستان، آذربایجان شرقی، تھران، و البرز بھ شرایط رو
بھ افول زندگی اعتراض کرده اند. تا ٢٨ ژوییھ گروه ھای حقوق بشری ھویت حداقل ٩ نفر کشتھ شده با گلولھ یا در اثر جراحات در جریان

اعتراضات در استان ھای خوزستان و لرستان را تأیید کرده اند. در میان آنان یک پسر ١٧ سالھ نیز بھ چشم می خورد.

مقامات دولتی ایران مرگ سھ معترض و یک مأمور پلیس در جریان اعتراضات را اعالم کرده اند. ویدیوھای منتشر شده در شبکھ ھای
اجتماعی از اعتراضات در خوزستان نشان می دھند کھ نیروھای امنیتی با سالح گرم و گاز اشک آور بھ سمت معترضان شلیک می کنند.

روز ١۵ ژوییھ مردم در ده ھا شھر و روستا در استان خوزستان، کھ جمعیت عرب قابل توجھی دارد، آغاز چندین شب حضور مردم در
خیابان برای اعتراض بھ عدم دسترسی چندین روزه بھ آب پاکیزه بود. ھرانا شش قربانی و حداقل ١٧١ فرد دستگیرشده در جریان

اعتراضات را تعیین ھویت کرده است. عفو بین الملل و پایگاه خبری رادیو زمانھ اسامی سھ نفر دیگر را منتشر کرده اند کھ در جریان
اعتراضات کشتھ شده اند.

در روز ٢١ ژوییھ علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، در اکانت توییتر خود نوشت کھ مقامات دستور داده اند افراد دستگیرشده
در جریان اعتراضات خوزستان کھ «دست بھ جرم نزده اند» آزاد شوند. در ٢۵ ژوییھ میزان، خبرگزاری قوه قضاییھ، خبر داد کھ

غالمحسین اژه ای، رییس قوه قضاییھ ایران، بھ دادگاه ھای خوزستان دستور داده است کھ افراد دستگیرشده بھ خاطر اعتراض را آزاد کنند و
پرونده افراد محکوم شده بھ خاطر اعتراضات نوامبر ٢٠١٩ را بازبینی کنند. آن اعتراضات بھ خاطر قیمت بنزین آغاز شد و تبدیل بھ بیانی

گسترده تر از نارضایتی عمومی از سرکوب و فساد دولتی شد. دیده بان حقوق بشر بھ تفصیل گزارش کرده است کھ قوه قضاییھ ایران بھ
شکل مرتب از اتھامات مبھم امنیت ملی برای پیگرد مخالفت مسالمت آمیز بھره می گیرد و بازداشت شدگان را با بدرفتاری، شکنجھ، و

دادگاه ھای ناعادالنھ روبھ رو می کند.

طبق اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سالح گرم توسط مأموران انتظامی، پلیس تنھا در حالتی می تواند از زور استفاده
کند کھ کامالً الزم باشد، و تنھا تا حدی باید از زور استفاده کند کھ سبب دستیابی بھ ھدف انتظامی مشروعی شود. کاربرد عمدی زور کشنده
تنھا در حالتی مجاز است کھ برای حفظ حیات کامالً الزم باشد، و در صورت امکان باید ھشدارھای الزم داده شود. مقامات باید فوراً تمام
موارد مرگ یا جراحت ناشی از سالح گرم مأموران انتظامی را گزارش و  از طریق رویھ دادستانی یا اداری مستقلی مورد تحقیق قرار

دھند.

در طی چھار سال گذشتھ مقامات ایران بھ شکلی فزاینده اعتراضات گسترده را با زور کشنده و بیش از حد، دستگیری عمومی، و قطعی
اینترنت پاسخ داده اند. در نوامبر ٢٠١٩ در یکی از شدیدترین سرکوب ھا، نیروھای امنیتی از زور کشنده غیرقانونی و بیش از حد علیھ

اعتراضات وسیع در سراسر کشور استفاده کردند. عفو بین الملل خبر داد کھ حداقل ٣٠۴ نفر در آن اعتراضات کشتھ شدند. مقامات ایران
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گفتند ٢٣٠ نفر کشتھ شدند اما تحقیقی شفاف درباره ادعاھای جدی استفاده غیرقانونی از زور بھ دست نیروھای امنیتی انجام ندادند و در
عوض معترضان را در دادگاه ھای ناعادالنھ تحت پیگرد قرار دادند.

دیده بان حقوق بشر درخواست قبلی خود از کشورھای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد تحقیق و تفحص تحت رھبری
سازمان ملل درباره نقض ھای جدی حقوق در جریان و پس از اعتراضات سراسری را تکرار می کند.

نگرانی ھایی قدیمی در سراسر ایران، و بھ ویژه خوزستان، از سوء مدیریت منابع آبی و آلودگی ناشی از توسعھ نفتی وجود دارد. برای
دھھ ھا متخصصان محیط زیست ھشدار داده اند کھ پروژه ھای توسعھ در خوزستان نفت خیز، از جملھ ساخت سدھای ھیدروالکتریک،

طرح ھای آبیاری، و انتقال آب بھ استان ھای ھمسایھ، سبب آسیب محیط زیستی و کمبود آب می شود کھ  مجموعھ ای از حقوق افراد را تحت
تأثیر قرار می دھد.

سپھری فر گفت «بحران ھای ناکارآمدی دولت، سرکوب، و مصونیت در ایران بھ ھم رسیده اند و بھ شکلی روزمره بھ مردم ایران آسیب
می زنند».

افراد کشتھ شده در اعتراضات:

1. مصطفی نعیماوی، ٣٠ سالھ، در شادگان، خوزستان، در ١۶ ژوییھ ٢٠٢١، بنا بھ خبرگزاری ھای دولتی از جملھ فارس.

2. قاسم ناصری(خضیری)ِ، در کوت عبدهللا، خوزستان. در ١۶ ژوییھ ٢٠٢١ مجروح شد و در ١٧ ژوییھ در بیمارستان در
گذشت، بنا بھ خبرگزاری ھای دولتی از جملھ فارس.

3. ھادی بھمنی، ١٧ سالھ، در ایذه، خوزستان، در ٢٢ ژوییھ ٢٠٢١، بنا بھ ھرانا و رادیو زمانھ.

4. حمزه فریسات، ٣٢ سالھ، در اھواز، خوزستان، در ٢٠ ژوییھ ٢٠٢١، بنا بھ ھرانا و رادیو زمانھ

5. امید آذرخوش، در الیگودرز، لرستان. در ١٨ ژوییھ ٢٠٢١ مجروح شد و در ٢١ ژوییھ در بیمارستان در گذشت، بنا بھ
ھرانا و خبرگزاری ھای دولتی از جملھ فارس.

6. میثم عچرش، در شھرک طالقانی، خوزستان، در ٢٢ ژوییھ ٢٠٢١ بنا بھ ھرانا

عیسی بالدی، ٢٧ سالھ، در شھرک طالقانی، در ٢١ ژوییھ ٢٠٢١، بنا بھ عفو بین الملل و رادیو زمانھ.

7. مھدی چنانی، در شوش، خوزستان، بنا بھ عفو بین الملل

حمید مجدم(جوکاری)، در شھرک چمران، خوزستان، بنا بھ عفو بین الملل
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