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عدالت برای ایران ( )JFIسازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در شهر لندن در انگلستان است که
در سال  ۲۰۱۰( ۱۳۸۸م) تاسیس شده است .هدف این سازمان پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسالمی
ایران در قبال رفتارشان و مبارزه با مصونیتی است که به آنها امکان نقض گسترده حقوق بشر را میدهد.
برای دستیابی به این هدف ،عدالت برای ایران به تحقیق ،مستندسازی ،گزارشگری و طرح دعاوی حقوقی
میپردازد .این سازمان همچنین آگاهی عمومی را افزایش میدهد و از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا از
حقوق بشر حمایت میکند.

وب سایتjusticeforiran.org :
ایمیلinfo@justiceforiran.org :
نشانی :انگلستان ،لندن N195JT
تلفن+44)0(0272819940 :
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مقدمه
به دنبال افزایش ناگهانی قیمت سوخت ،اعتراضهای سراسری در «بیش از  ۲۰۰شهر کوچک و بزرگ»
در  ۲۹استان از  ۳۱استان ایران درگرفت .این اعتراضها از  ۲۴آبان ماه آغاز شد و تا کمتر از  ۵روز ادامه
یافت .با وجود این زمان اندک ،مطابق اعالم دولت  ۲۰۰،۰۰۰نفر در اعتراضها مشارکت داشتهاند.
شاهدان عینی تعداد واقعی معترضان را سه برابر آمار اعالم شده دولتی تخمین میزنند .ناآرامیها در
محلههای کارگری و مناطقی با نرخ باالی بیکاری (به ویژه در میان جوانان) بیشتر بوده است .مردم با
شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسالمی ایران ،علی خامنهای ،و رییس جمهور حسن روحانی ،برای اعتراض
به تورم فزاینده و فساد اداری رژیم به خیابانها ریختند.
عدالت برای ایران (بر اساس بررسی ،مکانیابی ،صحتسنجی و تحلیل بیش از  ۱۲۰۰ویدیوی منتشر
شده از اعتراضات و تایید آنها بر اساس گزارش شاهدان عینی و فعاالن محلی) استفاده غیرقانونی از سالح
1
مرگبار در برابر معترضان را در  ۳۹شهر از  ۱۵استان ایران مستند کرده است.
پس از اعتراضات آبان ،مقامات ایران با این مسئله اساسی مواجه شدند که شرایط پیش آمده را چگونه
مدیریت کنند .صدها تن از مردم در خیابانها کشته شده بودند و خانوادههای قربانیان و افکار عمومی از
آنان انتظار پاسخگویی داشتند .اما ساختن یک روایت جعلی عمومی با تحریف واقعیت ،تغییر مباحث
موجود و انحراف اذهان عمومی یک مسأله است ،و نحوه برخورد با خانوادههای قربانیان که فعاالنه به
دنبال دادخواهی برای عزیزان خود هستند مسأله دیگریست.
هدف این گزارش روشن کردن چگونگی برخورد مقامات ایران با پرونده افرادی است که در جریان
اعتراضات آبان کشته شدهاند .تمرکز اصلی بر مجموعه سیاستهایی است که در باالترین سطح قدرت در
ایران اتخاذ شده است ،از جمله تدابیر پیشنهاد شده از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی که به تصویب
رهبر جمهوری اسالمی ایران رسیده است .این گزارش همچنین به بررسی چگونگی اجرای این سیاستها
و پیامدهای آنها برای خانوادههای قربانیان میپردازد.
عدالت برای ایران نخست صدها مورد از اظهارات مقامات ایران در خصوص اعتراضات آبان  ۹۸را مرور
و سپس دستورها ،سیاستها و قوانین مربوطه را جمعآوری و تحلیل کرد .این سازمان همچنین گفتههای
 ۴۶خانواده از خانوادههای قربانیان را گرد آورده تا دریابد آیا جمهوری اسالمی به وظیفه خود که تحقیق در
خصوص مرگ صدها کشته در جریان اعتراضات بوده عمل کرده است یا نه.
این گزارش با تشریح سیاستها ،قوانین و تدابیر اتخاذشده و بررسی چگونگی اجرایی شدن آنها ثابت میکند
که مقامات ایران (از باالترین سطح قدرت یعنی رهبر جمهوری اسالمی تا مقامات محلی) خانوادههای
قربانیان را از حق دسترسی به عدالت بازداشتهاند .مقامات پاسخی به خانوادهها که خواستار روشن شدن
حقیقت و اجرای عدالت بودهاند نداده و از شناسایی و تعقیب عوامل این جنایت خودداری کردهاند .آنان
در عوض ،همگام با اجرای سیاست دولتی مصوب رهبر ،کارزاری شوم و سازماندهیشده از فریب و فشار
به راه انداختهاند که روشن شدن حقیقت ،اجرای عدالت و پاسخگویی مرتکبان را ناممکن میسازد.
�https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/04/SHOOT-TO-KILL-Prelimi
۱
nary-Findings-ofJustice-for-Irans-Investigation-into-the-November-2019-Protests.pdf

بعد از اعتراضات آبان ،مقامات جمهوری اسالمی ایران راهبردها و طرحهایی برای مدیریت وضعیت پس
از ناآرامیها و برخورد با خانوادههای صدها تن از کسانی که در این درگیریها کشته شدند طراحی کردهاند.
این بخش به بررسی عمدۀ اقدامات و رویکردهای اتخاذشده ایشان که در اسناد سیاستگذاری ،دستورها،
قوانین و اظهارات رسمی انعکاس یافته میپردازد.

ره�
سیاست مصوب ب
مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،رهبر در راس قدرت قرار دارد و در تمامی امور به ویژه تعیین
راهبردهای کلی و سیاستهای دولت از اختیار مطلق برخوردار است.
در  ۱۳آذر  ۱۳۹۸رهبر با پیشنهاد مطرح شده از سوی دبیر شورای عالی امنیت در خصوص نحوه مدیریت
وضعیت کسانی که در جریان اعتراضات آبان ماه کشته یا زخمی شده بودند موافقت کرد 2.بر اساس این
سند ،قربانیان به سه گروه زیر تقسیم میشوند و با خانوادههای آنان بر اساس قرار گرفتن در هر یک از این
گروهها رفتار متفاوتی خواهد شد:
1 .کسانی که «شهروند عادی» بوده ،هیچ مشارکتی در اعتراضات نداشته و به طور تصادفی
در جریان درگیریها کشته شدهاند باید «شهید» تلقی شوند .خانوادههای این افراد از حقوق
ماهیانه و سایر مزایای دریافتی از بنیاد شهید و امور ایثارگران بهرهمند خواهند شد.
2 .خانوادههای کسانی که در اعتراضات شرکت داشته اما مسلح نبودهاند باید دیه دریافت
کنند و از سوی مقامات مورد دلجویی قرار گیرند.
3 .مقامات باید در مورد خانوادههای کسانی که در جریان اعتراضات از سالح سرد یا گرم در
برابر نیروهای دولتی استفاده کردهاند ،با رعایت رأفت اسالمی بسته به شرایط هر مورد
تصمیم مناسب اتخاذ کنند.
چنانچه آشکار است در سیاست یاد شده ،هیچ توصیهای مبنی بر انجام تحقیقات قضایی درباره وقایع
آبان وجود ندارد و تنها به دستهبندی قربانیان و رفتار متفاوت با خانوادههایشان بر اساس این دستهبندی
اشاره شده است .نکته مهم این است که در این سیاست کلیه کشتارهای انجام گرفته در خالل اعتراضات،
قانونی در نظر گرفته شده و تنها مسألهی نیازمند رسیدگی از سوی مقامات ،قرار دادن قربانیان در یکی از
گروههایی است که برای این کشتهشدگان قانونی تعریف شده است.
سیاست یاد شده نقش طرح جامعی را ایفا میکند که باید با استفاده از چارچوب قانونی موجود و اتخاذ
تدابیر گوناگون از سوی مقامات مختلف به اجرا درآید .برای اجرای این طرح از قوانین و مقررات مربوط به
شهدا و قوانین کیفری که برای مثال در موارد مربوط به قتلهایی که قاتل شناسایی نمیشود مسئولیت را به
2

( http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44322تصویر این سند را در پیوست ببینید)
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دولت منتقل میکنند ،تا حدی که با سیاستهای فوق سازگار بودهاند استفاده شده است .نیروهای امنیتی و
مقامات قضایی همه تالش خود را کردهاند تا مسئله کشتار آبان «به سرعت» مطابق با نقشه طراحی شده و
به دستور رهبر انقالب فیصله یابد.

چارچوب ن
قانو�
مطابق آییننامه مربوط به مصادیق شهادت ،شهید و خانوادههای شهدا« ،شهید کسی است که جان خود را
در راه اهداف واالی اسالم و انقالب اسالمی و حفظ دستاوردهای آن و دفاع از کیان نظام جمهوری اسالمی
ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقالب و اشرار نثار مینماید 3».در این آییننامه
مصادیق عملی کسانی که از نظر مقامات حکم شهید را دارند ذکر شده است.
از جمله این مصادیق شهروندانی هستند «که [به طور تصادفی] در درگیری میان نیروهای مسلح یا وزارت
اطالعات با دشمنان ،ضدانقالب و اشرار کشته میشوند 4».شهید محسوب شدن مزایای قابلتوجهی برای
خانواده فرد درگذشته به همراه دارد و کسانی که به آنها عنوان «خانواده شهید» داده میشود از حقوق
ماهیانه ،سهمیه ورود به دانشگاه ،اولویت در استخدام در مشاغل دولتی و بسیاری مزایای دیگر برخوردار
خواهند شد.
ابزار قانونی دیگری که مقامات بعد از اعتراضات آبان به کار گرفتند قانون مربوط به قتلهایی است که قاتل
آنها شناخته نشده است .مطابق ماده  ۴۸۷قانون مجازات اسالمی:

«چنانچه فردی به قتل برسد و قاتل شناسایی نشود  ...دیه باید به وسیله دولت پرداخت شود»
پرداخت دیه با استناد به این ماده به خودی خود شاهدی است بر اینکه دولت قصد انجام تحقیقات و
ل که از اعضای
شناسایی عامالن کشتار آبان را ندارد ،هرچند در چنین مواردی با شناسایی مرتکبان قت 
نیروهای دولتی بودهاند تفاوت چندانی از حیث مسئولیت پرداخت دیه حاصل نمیشود ،چون در آن
صورت نیز دیه باید به وسیله دولت پرداخت شود .ماده  ۴۷۳قانون مجازات اسالمی تصریح میکند که
«چنانچه فردی به دنبال اقدام قانونی عوامل نیروی انتظامی کشته یا مجروح شود ،دیه وی باید به وسیله
دولت پرداخت شود».

3
4

ماده  ،1آییننامه تعیین مصادیق شهید ،قابل دسترسی درhttps://rc.majlis.ir/fa/law/show/123575 :

ماده  ،3بند  ،9همان.

ت
تبلیغات دو تل� و �ریف روایت

برخی از مقامات روش انکار آشکار را در این رابطه در پیش گرفته و ادعا کردهاند نیروهای امنیتی دولتی
هیچ دخالتی در قتل معترضان و عابران نداشتهاند و این افراد به وسیله «آشوبگران»« ،عناصر مشکوک»
و «عوامل دشمنان بیگانه» کشته شدهاند .برای مثال علی ربیعی ،سخنگوی دولت در کنفرانسی مطبوعاتی
که در تاریخ  ۲۸آبان  ۱۳۹۸برگزار شد اظهار داشت که دولت گزارشهایی مبنی بر گروگانگیری و شلیک
گلوله به مأموران انتظامی دریافت کرده است .او همچنین گفت که بررسی مهمات استفاده شده در جریان
7
درگیریها نشان داده است این گلولهها از اسلحههایی شلیک شده که متعلق به نیروهای دولتی نبودهاند.
رئیس جمهور ایران نیز این روایت را تکرار کرده است.
حسن روحانی در  ۱۳آذر  ۱۳۹۸اظهار داشت:
« یک نفر از آنهایی [است که] تیراندازی کرده و در پزشک قانونی هم مشخص است که اینها چه
نوع گلوله ای است .این گلوله ها مشخص است و اص ً
ال در اختیار نیروی انتظامی یا سپاه بسیج
نیست و معلوم است که این گلوله با چه سالحی شلیک شده است .آنهایی که بیگناه از دست رفتند
باید رسیدگی شود ،همه یکسان نیستند .اگر در محل ما در شهر ما یک نفر کشته شده نگوییم این
حقش بوده آشوبگر است ممکن است کسی باشد که بیگناه است و بیتقصیر و یا رفته از خودش
دفاع کند یا داشته عبور میکرده یا یک شعار ساده داده یا اینکه مواجه شده در برابر آنهایی که
8
داشتند آشوب میکردند .بنابراین این تخلفات مختلف است».
دبیر شورای عالی امنیت نیز مدعی شد بیش از  ۸۵درصد کسانی که در حوادث اخیر در شهرهای اطراف
تهران کشته شدهاند در هیچ یک از تجمعهای اعتراضی حضور نداشتهاند و به صورت مشکوک با سالحهای
سرد و گرم «غیرسازمانی» کشته شدهاند .او نتیجه گرفته است که بنابراین «اجرای پروژه کشتهسازی از
9
سوی معاندین قطعی است».
روایت دوم مقامات که در برخی اظهارات رسمی انعکاس یافته است توسل به زور و سالح مرگبار به وسیله
نیروهای دولتی را تایید میکند اما مدعی قانونی و موجه بودن این اقدام است .وزیر کشور در جلسهای با
کمیسیون امنیت ملی مجلس در  ۱۶آذر  ۱۳۹۸تایید کرد که در جریان اعتراضات آبان ماموران دولتی
از گلوله و سالح گرم استفاده کردهاند ،اما با این استدالل که معترضان تهدیدی برای جان و مال دیگران
ایجاد کرده بودند و توسل به زور در این حد ضرورت داشته است ،اقدام آنان را موجه دانست .وزیر امور
خارجه ،محمد جواد ظریف ،نیز در بهمن  ۱۳۹۸مطابق با اظهارات سایر مقامات به سوال هفتهنامه اشپیگل
5
۶
7
8
9

shorturl.at/eLQ09
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مقامات جمهوری اسالمی با این استدالل که دستهبندی قربانیان فرایندی زمانبر است سرسختانه از انتشار
آمار رسمی قربانیان خودداری کردهاند 5.آنها همچنین در برابر اعتراضهایی که به این کشتار صورت
میگیرد دو روایت موازی و در عین حال متناقض ساختهاند .این رفتار در گزارش عدالت برای ایران با
6
عنوان «شلیک به قصد کشت!» به تفصیل مستند شده است.
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پاسخ داد و تلویحا توسل به زور و سالح مرگبار را اقدامی ضروری برای حفظ نظم دانست .او همچنین
گفت« ،باید بین کسانی که مطابق حق آزادی بیان دست به اعتراض میزنند و کسانی که مغازهها را غارت
میکنند و جایگاههای سوخت را به آتش میکشند تفاوت قائل شد .نیروهای امنیتی نیز موظف به برقراری
10
نظم هستند».
در حالیکه مقامات معموال با اشاره به تهدیدی که معترضان ایجاد میکردهاند بر قانونی بودن کشتار آبان ماه
اصرار میورزند ،باید توجه داشت که آنها در استداللهایی از این دست اغلب به کلیگویی پرداختهاند یا
تنها به تهدید شدن اموالی همچون ساختمانها و اماکن دولتی از سوی معترضان اشاره کردهاند .این دالیل
با شرایط فوقالعاده سختگیرانهای که در حقوق بین الملل و موازینی که در مقررات مختلف بینالمللی برای
مجاز بودن توسل به زور و سالح مرگبار و نقض حق حیات تنها در صورت تهدید آنی برای جان دیگران
تعیین شدهاند فاصله زیادی دارد .کشتن معترضی که تهدید آنی برای جان کسی محسوب نمیشود و تنها
ممکن است به اموال عدهای آسیب بزند همواره اقدامی غیرقانونی است.
هرچند در اکثر مواردی که بررسی کردهایم مقامات از یکی از دو روش ذکر شده استفاده کردهاند ،گزارشهای
نگرانکنندهای وجود دارد که نشان میدهد مقامات ایرانی برای تثبیت نقشههای تصویب شده خود به چه
حدی از فریبکاری روی میآورند .آنها به ویژه برای توجیه توسل به زور و سالح مرگبار مواردی را گزارش
کردهاند که معترضان در برابر نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت متوسل شدهاند.
برای مثال وزیر کشور ادعا کرده است که تعداد ماموران نیروی انتظامی ،سپاه و بسیج که به وسیله عناصر
مشکوک در میان معترضان کشته یا زخمی شدهاند دو برابر تعداد شهروندانی است که در جریان اعتراضات
کشته یا مجروح شدهاند 11.بااینحال چنین ادعایی بیاساس به نظر میرسد چرا که منابع رسمی تاکنون تنها
نام شش نفر از این کشتگان یا مجروحان را اعالم کردهاند که شامل دو مأمور نیروی انتظامی 12،دو عضو
سپاه 13و دو عضو بسیج 14بوده است .آنچه نگرانکنندهتر است وجود گزارشهایی مبنی بر تحریف شده
بودن این اطالعات و غیرواقعی بودن آنهاست .طبق گزارشهای برخی رسانهها ،یکی از کشتهشدگان به نام
مجید شیخی معترضی بوده است که خانوادهاش مجبور شدهاند او را از اعضای بسیج معرفی کنند تا بتوانند
جنازهاش را تحویل بگیرند 15.عدالت برای ایران نتوانسته صحت این گزارشها را به طور مستقل تایید
کند اما با توجه به اینکه چنین رفتاری از سوی مقامات جمهوری اسالمی ایران بیسابقه نیست این اتفاق را
محتمل میداند .برای مثال در سال  ۱۳۸۹نیروهای امنیتی یک فعال دانشجویی به نام صانع ژاله را که در
16
جریان اعتراضات در تهران کشته شده بود به دروغ عضو نیروهای بسیج معرفی کردند.
برخالف ادعاهای مقامات ،تحقیقات عدالت برای ایران (که یافتههای اولیه آن در گزارش عدالت برای
ایران با عنوان «شلیک به قصد کشت!» آمده است) حاکی از آن است که نیروهای دولتی از جمله نیروی
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https://www.spiegel.de/international/world/it-s-a-disaster-for-europe-to-be-sosubservient-to-the-u-s-a-fdf6a4d6-6b5f-4a10-860e-4c41f591a74b
https://www.magiran.com/article/3982590
shorturl.at/hjR17
https://bit.ly/3awteyN
https://snn.ir/fa/news/805784/
shorturl.at/muA25
https://www.iranhumanrights.org/2011/02/sane-jaleh-truth

به این ترتیب ،سیاست مصوب رهبر در تاریخ  ۱۳آذر ،قوانینی که پیشتر به آنها اشاره شد ،و روایتهای
مجعول مقامات دولتی همگی بخشهایی از طرح جامع فریب و تحریفاند .هدف از همه اینها کمک به
دولت برای تحریف واقعیت مربوط به کشتار آبان است .شگفتآور آنکه در این طرح جامع کمترین اثری
از دغدغه اجرای عدالت و پاسخگو ساختن مرتکبان نیست .حتی یک گزارش مبنی بر پیگرد قانونی یکی از
مرتکبان به جرم کشتار غیرقانونی وجود ندارد چون تمام موارد اتفاق افتاده از نظر رهبر جمهوری اسالمی
قانونی بوده است .این نقشه در راستای استراتژی همیشگی جمهوری اسالمی ایران است که بر مقصر
دانستن دشمنان و معاندان و بهرهبرداری از موقعیتهای این چنینی برای تحکیم روایتهای تعریف شده
خود استوار است.

اجرای طرح جامع :اکرزار اجبار و فریب
به دنبال تصویب سیاست پیشنهادی توسط رهبر جمهوری اسالمی ،رئیسجمهور حسن روحانی (که رئیس
شورای عالی امنیت ملی نیز است) به فرمانداران محلی دستور داد که برای اجرای این سیاست کمیتههایی
18
ویژه (زیر نظر استانداران) تشکیل دهند.
عدالت برای ایران به منظور بررسی چگونگی اجرای سیاست مصوب رهبر و قوانین مرتبط با آن و تحمیل
کردن روایتهای دولتی ،اطالعاتی از بستگان  ۴۸تن از قربانیان جمعآوری کرده است .بسیاری از خانوادهها
تایید کردهاند که مقامات جمهوری اسالمی عامدانه از انجام تحقیق و رسیدگی به قتل عزیزانشان خودداری
کردهاند .گفتههای آنان نشان میدهد که سیاست تصویب شده با اتخاذ تدابیر مختلفی به اجرا درآمده که
دو الگوی اصلی در میان اکثر آنها قابل تشخیص است:
•نخست ،تدابیر و اقداماتی با هدف بازداشتن خانوادهها از پیگیری پرونده و ایجاد دردسر
برای مقامات.
•دوم ،اقداماتی برای ترغیب یا اجبار خانوادهها به پذیرش طرحها و روایتهای فرمایشی از
سوی مقامات.
بعد از کشتار آبان ،تالش مقامات برای بازداشتن خانوادهها از اقامه دعوی و اطمینان یافتن از ساکت ماندن
آنها آغاز شد .مطابق گفتههای بسیاری از خانوادهها ،آنها تنها پس از تعهد دادن و صرفنظر کردن از
شکایت و اطالعرسانی توانستهاند جسد عزیزانشان را تحویل بگیرند .بر اساس اظهارات یک منبع آگاه،
�https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/04/SHOOT-TO-KILL-Prelimi
1۷
nary-Findings-ofJustice-for-Irans-Investigation-into-the-November-2019-Protests.pdf
https://www.isna.ir/news/98093022087/
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انتظامی و سپاه به طور غیرقانونی از سالح و توسل به زور در جریان اعتراضات استفاده کردهاند 17.تحقیقات
ما همچنین نشان میدهد که توسل به زور و سالح مرگبار توسط این نیروها در تعارض آشکار با قوانین
و استانداردهای بینالمللی علیه معترضان غیرمسلحی صورت گرفته که تهدید آنی برای زندگی کسی
محسوب نمیشدهاند.
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آذر میرزاپور ۵۰ ،ساله که پرستار و سرپرست خانوار بوده است در کرج در تاریخ  ۲۵آبان  ۱۳۹۸به ضرب
گلوله کشته شده است .جسد او را پس از امضای تعهدنامه و ارائه آن به دفتر دادستانی کرج به خانوادهاش

تحویل دادهاند .نیروهای امنیتی از آنها خواسته بودند با رسانهها صحبت نکنند و مراسم خاکسپاری و
یادبود را بی سروصدا برگزار کنند.
بنری با تصویر رضا معظمی گودرزی که در محله آنها نصب شده است

برخی از خانوادهها مثل خانواده رضا معظمی گودرزی ۱۹ ،ساله که در  ۲۵آبان  ۱۳۹۸در شهر اندیشه
کشته شد ،مجبور شده بودند در قبال تحویل پیکر عزیزانشان بدون انجام گرفتن هیچگونه تحقیقی بپذیرند
که آنها به دست آشوبگران و نه به وسیله نیروهای مسلح دولتی کشته شدهاند .این نوع مداخله زودهنگام
از جانب مقامات پیشدرآمد اتفاقات بعدی و تمهیدی برای مدیریت وضعیت پیشآمده در آینده نزدیک
بوده است.
با توجه به شرایط ذکرشده ،بسیاری از خانوادهها دلیل دنبال نکردن اقدامات قانونی در رابطه با مرگ
عزیزانشان را ترس و ناامیدی عنوان کردهاند .آنها خود را در وضعیتی یافتهاند که یا باید به خواستههای
مقامات تن بدهند یا منتظر پیامدهای ناگوار سازشناپذیری خود باشند.
تنها تعداد کمی از خانوادهها توانستهاند شکایتی رسمی برای رسیدگی به مرگ عزیزانشان و پیگیری عامالن
قتل تسلیم کنند .عدالت برای ایران روایت  ۲۳تن از این خانوادهها را مستند کرده است .مقامات رسمی

سنگ قبر آذر میرزاپور که واژه حکاکیشده «شهید» را باالی اسم او نشان میدهد

 ۱۰مورد از این خانوادهها اظهار داشتند که از آنها خواسته شده است عنوان «شهید» را بپذیرند ،دیه بگیرند
و پرونده را خاتمه یافته تلقی کنند .عدالت برای ایران همچنین اطالعاتی درباره  ۱۹خانواده دیگر به دست
آورده است که شکایت نکردهاند اما پیشنهادهایی مشابه از سوی مقامات به آنها شده است .عالوه بر
مقامات فرمانداری و استانداری ،مقامات قضایی محلی ،امامان جمعه ،فرماندهان محلی نیروی انتظامی و
سپاه ،و کارمندان بنیاد شهید نیز در ارائه پیشنهادهای مشابه به خانوادهها دخالت داشتهاند.
بستگان بسیاری از خانوادههای قربانیانی که عدالت برای ایران اطالعاتشان را به دست آورده است
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به هیچ یک از آنان حتی وعده انجام تحقیق قضایی و شروع یک دادرسی کیفری را ندادهاند .در عوض در
جهت اجرای مجموعه سیاستها و قوانین ذکر شده ،به بسیاری از آنها پیشنهاد گرفتن دیه داده شده است
یا به آنان گفته شده در صورتی که با مقامات همکاری کنند عزیزانشان به عنوان «بیگناه» طبقهبندی و شهید
در نظر گرفته خواهند شد .قربانیانی که به عنوان «آشوبگر» طبقهبندی شده و خانوادههایشان از همکاری
سر باز زدهاند هیچ مبلغی دریافت نمیکنند.
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پیشنهاد مقامات را مبنی بر «شهید» در نظر گرفته شدن عزیزانشان پذیرفته و از حق دریافت دیه برخوردار
شدهاند .انگیزه آنها برای پذیرش این پیشنهادها متنوع بوده و دامنه وسیعی از تامین احتیاجات مالی
خانواده تا تالش برای جلوگیری از آزار و تهدید در آینده را در بر میگرفته است.

پدر و مادر محمد داستانخواه بر مزار پسرشان

کاملیا کبیری ،خواهر امیر حسین کبیری که در اثر شلیک گلوله به پشت گردنش در جریان اعتراضات روز
 ۲۵آبان در کرج کشته شده است میگوید« ،پدرم به من و مادرم گفت باید رضایت دهیم که او را شهید
اعالم کنند .فقط در این صورت دست از سرمان برمیدارند».
منبعی آگاه درباره بستگان احمد چراغیان ،کارمند  ۴۰ساله شرکت ملی پتروشیمی که در روز  ۲۷آبان در
ماهشهر کشته شده است میگوید« ،آنها دیه و عنوان شهید را پذیرفتند چون در غیر اینصورت عزیزشان
در دسته آشوبگران قرار داده میشد و مستمری سه فرزندش قطع میشد».
در وضعیت اقتصادی وخیم کنونی ،برای برخی خانوادهها به خصوص خانوادههای قربانیان اعتراضات آبان
(که بسیاریشان از طبقه کارگر بودند) ،رد کردن پیشنهاد دیه (به مبلغ  ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال که تقریبا
معادل  ۶۴،۰۰۰دالر است) و همینطور عنوان شهید که مزایای مالی و اجتماعی دیگری عالوه بر دریافت
دیه به همراه دارد دشوار است.
برای مثال هنگامی که مقامات به سراغ خانواده آذر میرزاپور رفتند و از آنها خواستند رضایت دهند که آذر

مشخص کردن تعداد دقیق خانوادههایی که پیشنهاد مقامات دولتی را قبول یا رد کردهاند به دلیل شرایط
امنیتی حاکم بر خانوادهها امکان پذیر نیست .با این حال یافتههای عدالت برای ایران تایید میکند که با
وجود شرایط ذکر شده ،برخی از خانوادهها پیشنهاد مقامات را نپذیرفته و بر خواسته خود که روشن شدن
هویت قاتالن فرزندانشان و محاکمه آنان است اصرار ورزیدهاند .در نتیجه این مقاومت ،خانوادههایی
مانند خانواده محمد داستانخواه با فشار ،ارعاب و تهدید فراوان مواجه شدهاند.
محمد داستانخواه ،دانشآموز  ۱۵ساله دبیرستانی ،روز  ۲۵آبان در شهرک صدرا به ضرب گلوله کشته
شد .مقامات دادستانی به خانواده او گفته بودند پسرشان به سنی رسیده بوده که میتوانسته تشخیص
بدهد که نباید در چنین اغتشاشهایی شرکت کند .معنای تلویحی گفته آنان این بوده که محمد «بیگناه»
نبوده و سزاوار مرگ بوده است .یکی از ماموران اطالعات هم به آنان گفته بوده که اگر درباره مرگ محمد
اطالعرسانی و شکایتشان را پیگیری کنند ،پسر دیگر خود را نیز از دست خواهند داد .به این خانواده
پیشنهاد دریافت غرامت یا شهید خوانده شدن پسرشان داده نشده است.

نتیجه یگ�ی
در این گزارش به بررسی نحوه برخورد مقامات ایران با پروندههای کشتار اعتراضات آبان  ۹۸بر اساس
مجموعه سیاستهایی که در باالترین سطح قدرت اتخاذ شده پرداختیم .تمرکز اصلی ما به ویژه بر نحوه
اجرای این سیاستها و تبعات آن برای خانوادههای قربانیان بوده است.
تحقیقات عدالت برای ایران تایید میکند که مقامات جمهوری اسالمی ایران از رسیدگی و انجام تحقیقات
الزم در خصوص کشتار آبان و پاسخگویی به خانوادههای قربانیان که خواستار روشن شدن حقیقت و
اجرای عدالت بودهاند خودداری کردهاند .آنها در عوض به روشها و اقداماتی فریبکارانه روی آوردهاند
که حقیقت را تحریف کرده و اجرای عدالت را در حق قربانیان و خانوادههایشان ناممکن ساخته است.
روایتهای خانوادهها از نحوه برخورد مقامات با ایشان ،سیاست دولتی مصوب رهبر را تایید میکند.
یافتههای ما حاکی از آن است که سیاستها و اقدامات اتخاذشده به وسیله مسئوالن جمهوری اسالمی
ایران ،کارزاری شوم و سازماندهیشده از دروغ و فشار را ایجاد کرده که روشن شدن حقیقت ،اجرای
عدالت و پاسخگو کردن مرتکبان را غیرممکن ساخته است.
مقامات جمهوری اسالمی از تمامی ابزارهای سیاسی ،اجتماعی ،قانونی و اقتصادی موجود برای تثبیت
روایت ساختگی خویش از حوادث آبان ماه استفاده میکنند و خانوادههای قربانیان را به تسلیم در برابر
خواستههای خود وامیدارند .به ویژه مقامات قضایی با قرار دادن خود در خدمت نیروهای امنیتی اصولی
چون حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت را به مفاهیمی پوچ بدل کردهاند .اجرای سیاستی که خانوادههای
قربانیان را از دانستن حقیقت و برخورداری از عدالت بازمیدارد ،و همچنین استفاده از روایتهایی که
توسل به زور و سالح مرگبار به وسیله نیروهای دولتی را انکار یا توجیه میکند ،تقویتکننده فرهنگ
مصونیتی است که در میان مسئوالن جمهوری اسالمی حاکم است.

▼

قر�نیان ت
اع�اضات بآ�ن  ۱۳۹۸در یا�ان
مضحکهٴ عدالت:
ب

را «شهید» اعالم کنند ،خانواده این پیشنهاد را پذیرفت چون بعد از مرگ او کودکانش هیچ منبعی درآمدی
نداشتند و کسی برای حمایت مالی از آنان وجود نداشت.
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▼

قر�نیان ت
اع�اضات بآ�ن  ۱۳۹۸در یا�ان
مضحکهٴ عدالت:
ب

ره� ج�هوری اسالیم یا�ان
پیوست :سیاستهای مصوب ب
گ
در�ره ب�خورد ب� خانواده جانباخت�ن
ب
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▼

قر�نیان ت
اع�اضات بآ�ن  ۱۳۹۸در یا�ان
مضحکهٴ عدالت:
ب
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