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ا ﯾﺮان

ﺗﺪاوم ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در اﯾﺮان؛  ۲۵۰ﻧﻔﺮ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﻣﻌﺘﺮض در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از آزادی "اﮐﺜﺮﯾﺖ"
ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺟﺎوﯾﺪان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه از آﻏﺎز اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد .ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺟﺎوﯾﺪان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،از
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﺗﻦ از ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد "ﺳﺮدﺳﺘﻪﻫﺎی اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت" آﺑﺎنﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﯿﺲ اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۷آذر ) ۱۸دﺳﺎﻣﺒﺮ( در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﻧﻔﺮ از ﺳﺮدﺳﺘﻪﻫﺎی اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﺮاف
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ آﺑﺎنﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دیﻣﺎه  ۹۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "اﻏﺘﺸﺎش" ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ۱۳۸۸را ﻧﯿﺰ "ﻓﺘﻨﻪ" ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری دوﻟﺘﯽ اﯾﺮﻧﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و اﻏﺘﺸﺎش زده و ﺑﺴﯿﺎری از
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اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﻦ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن را "ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎل" ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق" آﻧﺎن ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی "اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ"
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﺗﻦ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺪﻋﯽ آزادی "اﮐﺜﺮﯾﺖ"
ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ آﺑﺎنﻣﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻋﻠﯿﺎﮐﺒﺮ ﺟﺎوﯾﺪان اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ "ﺷﺮارت ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آﺷﻮب و اﻏﺘﺸﺎش ،ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و وارد آوردن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ دوﻟﺘﯽ،
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪادی و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺠﯽ" ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد.

اﺗﻬﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ "ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و داﺷﺘﻦ ﺳﻼح"
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ "ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ" را ﻧﯿﺰ از اﺗﻬﺎمﻫﺎی "ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه"
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﮏﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﯿﺲ اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺳﺮان اﻏﺘﺸﺎش در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼح ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی ﻓﺸﻨﮓ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺟﺎوﯾﺪان اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از "ﺟﻮ رﺳﺎﻧﻪای دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب" داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻢ "ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻮب و ﻧﺎاﻣﻨﯽ" ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ،ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻢزﻣﺎن آﻣﺎر
اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی را ﻧﯿﺰ رد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد درﺑﺎره اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ،ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮادث را دﺳﺖﮐﻢ  ۳۰۴ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺰاران ﺗﻦ از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ آﻧﺎن در ﺳﺎﯾﻪ ﻓﻘﺪان اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺸﻞ ﺑﺎﭼﻠﻪ،
ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر "ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ" درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﺎزداﺷﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ "ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ" ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﮏ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ،ﻋﺒﺎس ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن روز  ۲۴آذر ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری و وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻗﺎی ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺰل اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را
ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺿﺒﻂ ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽاو را ﺿﺒﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺮدی ـ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻨﺪ رﻣﺎن و داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ،در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
واﻫﯽ "ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ" ﺑﻪ  ۱۵ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮای ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان دﯾﺰلآﺑﺎد
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮده ﺷﺪ.

ﺗﺪاوم ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد وﻋﺪه ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪاوم
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺎزداﺷﺖ دو ﻧﻔﺮ در ﻓﺮدﯾﺲ ﮐﺮج ۱۰ ،ﻣﻌﺘﺮض در ﮐﺎزرون و ﻣﻤﺴﻨﯽ در
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﻧﯿﺰ  ۱۳۶ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺗﻬﺎم "ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز" ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎر ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺮه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر
ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن را "ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ" اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در روز  ۲۴آﺑﺎنﻣﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ رﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار داد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻏﯿﺎب ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد ،ﺑﺎ ﺷﺪت اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم "دﺳﺖﮐﻢ  "۳۰۴ﮐﺸﺘﻪ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫ ﻤ ﯿ ﻦ ز ﻣﯿﻨﻪ:
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دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاضﻫﺎی آﺑﺎن ﻣﺎه ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ ﻗﻮه ﻫﻢ آﻣﺎر ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻮرد
دﺳﺖﮐﻢ  ۳۰۴ﮐﺸﺘﻪ در ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ را "ادﻋﺎ" ﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ آﻣﺎر دﯾﮕﺮی اﻋﻼم ﻧﮑﺮد(17 12 2019) .

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ :آﻣﺎر ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ ادﻋﺎﺳﺖ

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺪون اﻋﻼم ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ،آﻣﺎر "دﺳﺖﮐﻢ  "۳۰۴ﻧﻔﺮی ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را "ادﻋﺎ" و "ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ" ﺧﻮاﻧﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ(17 12 2019) .

 ۲۳ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر "اﻗﺪام ﻓﻮری" در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاضﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ

 ۲۳ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ وﯾﮋه ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن
و ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﻣﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ(17 12 2019) .

ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدﻗﯽ :ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻫﻢ زدهاﻧﺪ

ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺮ اﻓﺮاد ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ "ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ" و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻫﻢ
زدهاﻧﺪ .ﺻﺎدﻗﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ(17 12 2019) .

ﺗﺎرﯾﺦ 18 12 2019
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن  ,۹۸اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ,ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن
ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ :ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ
ﭼﺎپ ﻣﻄﻠﺐ

ﭼﺎپ

ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه https://p dw com/p/3V0wZ
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