
سازمان حقوق بشر ایران خواهان حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم و  

 جلوگیری از کشتار معترضان شد
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Condemning the state violence deployed in the strongest terms, Iran 

Human Rights calls on the international community for urgent and decisive 

action to prevent the further killing of protesters. 

 
های مردمی به قتل مهسا )ژینا( امینی که  اعتراض: ۱۴۰۱شهریور  ۲۹سازمان حقوق بشر ایران؛ 

ارشاد جمهوری اسالمی روی داد، با سرکوب خونین   وجرح ماموران گشتبر اثر ضرب  بنا بر شواهد

  رو شده است.نیروهای امنیتی حکومت روبه 

کم چهار کشته  شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسالمی در چندین شهر کردنشین ایران دست

ساله تا سالخوردگان دیده  ۱۰ها، از کودک  بر جای گذاشته است. در میان تعداد فراوان زخمی 

 شوند.می 

های به کار رفته از جانب حکومت، از جامعه  سازمان حقوق بشر ایران با محکومیت شدید خشونت 

خواهد که با واکنش قاطع و بموقع، مانع کشتار مردم ایران به دست جمهوری اسالمی  جهانی می 

  شوند.



نباید تماشاگر   مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: »جامعه جهانیمحمود امیری 

دارد. ما از همه کشورهایی که با جمهوری  خاموش جنایاتی باشد که حکومت ایران بر مردم روا می

خواهیم که با حمایت از مطالبات مردم  اسالمی روابط دیپلماتیک دارند، به ویژه اتحادیه اروپا، می 

  ت را بگیرند.«ای خود، جلوی کشتار مردم به دست حکومپایه  ایران برای احقاق حقوق 

المللی زیر نظر  یاب بین او بار دیگر بر خواست سازمان حقوق بشر ایران برای تشکیل هیات حقیقت 

تاکید   شدن چگونگی قتل مهسا امینی و پاسخگو کردن مرتکبان آنسازمان ملل متحد برای روشن

  .کرد 

ها شهر ایران روز دوشنبه  هسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسالمی، ده در پی قتل م

آمیز آغاز شد، با یورش  شهریور شاهد اعتراضات مردمی بودند. این اعتراضات که مسالمت  ۲۸

  مٔاموران امنیتی به خشونت کشیده شد.

ان، مشهد، بیجار، تهران، کرج،  ریوان، پاوه، سنندج، بوکان، رشت، اصفهدره، م مردم در سقز، دیوان 

ویژه زنان در سال سرکوب مردم، به ۴۳مهاباد، بانه، ایالم، و چندین شهر دیگر به خیابان آمدند و به  

جمهوری اسالمی، اعتراض کردند. شعارهای »مرگ بر دیکتاتور« و »زن، زندگی، آزادی«، از 

  ترین شعارها در تظاهرات مردمی بود.برجسته 

های  پاش و تفنگ های آب نیروهای امنیتی با استفاده از باتوم، گاز اشک آور، ماشین  با این حال،

های جنگی در برخی دیگر از مناطق، به  زن در برخی مناطق و استفاده از شلیک مستقیم گلوله ساچمه 

  سرکوب خونین تظاهرات پرداختند.

گان را در اختیار دارد که در  باختسازمان حقوق بشر ایران اطالعات مربوط به تنی چند از جان 

المللی زیر نظر سازمان ملل متحد قرار  یاب بین های حقیقت ها را در اختیار هیات صورت لزوم آن 

 خواهد داد. 
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