
  در ایران" گسترش سرکوب"هشدار عفو بیه الملل درباره 

عاصهاى ػفْ تیي الولل دس گضاسػ جذیذ خْد ُشذاس دادٍ اعت کَ یک عال پظ اص اًتخاتات سیاعت 

 .یاعی ٌُْص دس ایي کشْس صًذاًی ُغتٌذع-، عشکْب هخالفاى دس ایشاى گغتشػ یافتَ ّ صذُا فؼال هذًی۸۸جوِْسی 

 . هٌتشش شذٍ اعت" ایشاى یک عال پظ اص اًتخاتات: اص اػتشاض تا صًذاى"ایي گضاسػ تحت ػٌْاى 

  

دّلت ایشاى هصصن اعت کَ توام صذاُای هخالف سا عاکت کٌذ ّ : "کلْدیا کْسدًَّ، دتیشکل هْلت ػفْ تیي الولل گفتَ اعت

 ."َ اص تحمیمات تیي الوللی دستاسٍ تخلفات هشتثػ تا ًاآساهی ُای پظ اص اًتخاتات جلْگیشی کٌذدس ػیي حال تالػ هی کٌذ ک

 .کشدٍ اًذ" تشخْسد لاًًْی" "اغتشاشگشاى"همام ُای ایشاى هی گْیٌذ پظ اص اًتخاتات تا 

ب داًشجْیاى، ػفْ تیي الولل ایشاى سا هتِن کشدٍ اعت کَ غی یک عال گزشتَ تَ حثظ، شکٌجَ ّ اػذام تشای عشکْ

 .هذًی، سّصًاهَ ًگاساى، سّحاًیاى هخالف ّ ًیض اللیت ُای هزُثی ّ لْهی هتْعل شذٍ اعت -فؼاالى عیاعی

ػفْ تیي الولل خْاُاى آصادی فْسی ّ هششّغ صًذاًیاى ػمیذتی شذٍ اعت ّ هی گْیذ عایش صًذاًیاى ًیض تایذ تطْس هٌصفاًَ ّ 

 .وَ شًْذتش اعاط اعتاًذاسدُای تیي الوللی هحاک

ًفش اص افشادی کَ دس ّلایغ پظ اص  ۸۸تش اعاط گضاسػ ُا، آیت هللا ػلی خاهٌَ ای، سُثش ایشاى اخیشا تا ػفْ یا تخفیف هجاصات 

 .اًتخاتات دس دادگاٍ ُای ػوْهی ّ اًمالب هحکْم شذٍ تْدًذ، هْافمت کشد

سا اتخار کشد " هعحک"هاى هلل هتحذ ایي هْظغ ػفْ تیي الولل هی گْیذ ایشاى دس ًشغت هاٍ فْسیَ شْسای حمْق تشش عاص

 .کَ پظ اص اًتخاتات دس تشخْسد تا هخالفاى، هشتکة ًمط حمْق تشش جذی ًشذٍ اعت

هحوذ جْاد السیجاًی، دتیش عتاد حمْق تشش ایشاى، دس آى ًشغت کَ ژًْ عْئیظ تشگضاس شذ، تَ ًوایٌذگی اص غشف دّلت 

 .شد ایي دّلت دس ػشصَ حمْق تشش دفاع کشدًفشٍ اص ػولک ۲۳ایشاى تَ ُوشاٍ ُیاتی 

 ۸۸دس آى ًشغت هحذّدیت ُای اػوال شذٍ دس ایشاى، تاصداشت ُای تِایی ُا، اجشای حکن اػذام ّ اص جولَ اػذام افشاد صیش 

عال، هغالَ عٌگغاس دس لْاًیي جضایی ایشاى ّ ّظؼیت تاصداشت شذٍ ُای پظ اص اًتخاتات اًتمادُای هطشح شذٍ تَ 

 .حمْق تشش دس ایشاى تْدّظؼیت 

 .ػفْ تیي الولل اًتظاس داسد کَ شْسای حمْق تشش ایي ُفتَ لطؼٌاهَ خْد دستاسٍ ّظغ حمْق تشش ایشاى سا تَ سای تگزاسد

ُفت . تِایی غی یک عال گزشتَ دس ایشاى تاصداشت شذٍ اًذ ۰۵ػفْ تیي الولل دس گضاسػ خْد ًْشتَ اعت حذّد 

 .ّ عال اعت کَ دس صًذاى تغش هی تشًذعشپشعت عاتك جاهؼَ تِائیاى د

ایي عاصهاى ُوچٌیي تَ ظیاالذیي ًثْی فؼال داًشجْیی ّ حمْق تشش اشاسٍ کشدٍ کَ هاٍ ُاعت دس صًذاى اّیي هحثْط 

 .اعت
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 تَ کغاًی داًغتَ اعت کَ لصذ داسًذ دس عالشّص اًتخاتات" پیام آشکاس"ػفْ تیي الولل اػذام چِاس شِشًّذ کشد دس هاٍ هَ سا 

 .دعت تَ اػتشاض تضًٌذ

فشصاد کواًگش، ػلی حیذسیاى، فشُاد ّکیلی، شیشیي ػلن ُْلی ّ هِذی اعالهیاى تَ اتِام هشاسکت دس توة گزاسی دس هشاکض 

 .دّلتی ّ ّاتغتگی تَ گشٍّ کشد پژاک دس صًذاى اّیي اػذام شذًذ

 .ي الوللی هحکْم شذاػذام ایي افشاد تَ شذت اص عْی گشٍّ ُای حمْق تشش ّ هذًی ایشاًی ّ تی

هْسد اػذام سا دس  ۸۸۰ػفْ تیي الولل دستاسٍ اداهَ اػذام افشاد دس ایشاى ُشذاس دادٍ ّ گفتَ اعت دس عال هیالدی جاسی تاکٌْى 

 .ایي کشْس ثثت کشدٍ اعت

دس ایشاى سا اص عْی دیگش، ایلیي دًّاُْ، ًوایٌذٍ آهشیکا دس شْسای حمْق تشش عاصهاى هلل هتحذ عَ شٌثَ ّظغ حمْق تشش 

 .تغیاس ًگشاى کٌٌذٍ داًغت

تطْس عیغتواتیک حمْق اعاعی هشدم اص جولَ آصادی تیاى ّ اًجوي ُای "اّ ایشاى سا هتِن کشد کَ غی یک عال گزشتَ 

 ."عیاعی سا ًمط کشدٍ اعت

تاى ّ ػشاق هتِن هی ایشاى چٌیي اتِاهی سا سد ّ دس هماتل آهشیکا سا تَ ًمط گغتشدٍ حمْق تشش دس کشْسُایی هاًٌذ افغاًغ

 .کٌذ

  

 


