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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱دی  ۱۳۹۹ﺗﻬﺮان ۲۱:۴۲

ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻣﺎر  ۱۰۶ﮐﺸﺘﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی اﯾﺮان؛ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و
ﮐﺮدﺳﺘﺎن
/۲۸آﺑﺎن۱۳۹۸/
اﺣﺴﺎن ﻣﻬﺮاﺑﯽ

ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺣﺎﮐﯽ از
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰۶ﻧﻔﺮ در  ۲۵ﺷﻬﺮ اﯾﺮان در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺎ روز  ۲۸آﺑﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﮑﻮت
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻋ م ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰۶ﻧﻔﺮ در ۲۱
ﺷﻬﺮ اﯾﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎور دارد ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋ م ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن  ۲۰۰ﻧﻔﺮ اﻋ م ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ در ﺷﻬﺮک ﺻﺪرای ﺷﯿﺮاز ﺷﺶ ﻧﻔﺮ و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺶ ﻧﻔﺮ دارد .روز ﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ از ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﻨﺒﯿﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره:

اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاضﻫﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﺼﺮ
ﺧﺒﺮی
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ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺳﯿﺮﺟﺎن ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮﯾﺎر ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﺳ ﻣﺸﻬﺮ ،دو ﻧﻔﺮ
در ﺑﻮﻣﻬﻦ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣ رد ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎ ن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻨﻮز
اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ از درﮔﯿﺮی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺮﯾﻢ دﺣﯿﻤﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃ ﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده ۲۸ ،ﻧﻔﺮ در ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ۱۰ ،ﻧﻔﺮ در ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﺷﺶ ﻧﻔﺮ در ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،دو ﻧﻔﺮ در اﻫﻮاز و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در ﮐﻮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎوی
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی دﺣﯿﻤﯽ،در درﮔﯿﺮیﻫﺎی روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
او اﺳﺎﻣﯽ  ۱۳ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد را در اﺧﺘﯿﺎر رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣ رد ،ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و اﺳ ﻣﺸﻬﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺷﺪت اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه دوﺷﻨﺒﻪ ﺧﺒﺮ داد ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮدان و دو ﺑﺴﯿﺠﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﭙﺎه ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮدان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،و ﻣﺼﻄﻔﯽ
رﺿﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﯿﺠﯽ ،در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣ رد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﺠﯿﺪ ﺷﯿﺨﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ رادﯾﻮ ﻓﺮدا در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﺳ ﻣﺸﻬﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
روز ﺷﻨﺒﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ
در ﺟﺎده ﺳﺎوه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره:
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ﺗﻔﺎوت  ۱۳ﺑﺮاﺑﺮی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﯾﺮان
ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮج ﺟﻮاﻫﺮی در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  ۱۶ﻧﻔﺮ در درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻫﻪﻧﮕﺎو ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را  ۱۶ﻧﻔﺮ اﻋ م ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ در ﺟﻮاﻧﺮود ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺳﻨﻨﺪج و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ در ﻣﺮﯾﻮان ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس اﻋ م ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دیﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در
اﻋﺘﺮاﺿﺎت دیﻣﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۵ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺠﻤﻊﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺒﻮده و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ۱۰
ﺳﺎل از اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ۸۸ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاضﻫﺎ را اﻋ م ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
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