
 بار مردم در ایران؛ لزوم واکنش جامعه جهانی سرکوب خشونت 

 مه 15

 اعتراضات سراسری  

 

های گسترده در  جدیدترین دور از اعتراض: ۱۴۰۱اردیبهشت   ۲۵سازمان حقوق بشر ایران؛ 

ها تا کنون  رو شده است. این سرکوب بسیاری از نقاط ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبه 

  کم چهار کشته برجای گذاشته و تعداد نامعلومی مجروح یا دستگیر شدند.دست

های جمهوری اسالمی با قطع یا  به شهروندان در حالی ادامه دارد که مقام حمله نیروهای امنیتی  

ایجاد اختالل در دسترسی شهروندان به اینترنت، امکان انتقال اطالعات مربوط به نقض حقوق  

   کند.شهروندان را مسدود می 

https://iranhr.net/fa/tag/3211/


بشر   کند. سازمان حقوق در این میان سکوت جامعه جهانی راه را برای سرکوب بیشتر هموار می 

خواهد تا جنایت علیه مردم معترض را به شدت محکوم کند و با فشار بر  ایران از جامعه جهانی می 

  های جمهوری اسالمی، از سرکوب بیشتر شهروندان جلوگیری کند. مقام

خواهد تا به جای اعمال  های اجتماعی مانند اینستاگرام و توییتر می این سازمان همچنین از شبکه

رسانی را  ها و ویدیوهای شهروندخبرنگاران از اعتراضات، امکان اطالعحتوای عکسمحدودیت بر م

  تسهیل کنند. 

مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفت: »اعتراض به حکومت که  محمود امیری 

های جمهوری اسالمی است، حق مسلم و قانونی تمام شهروندان است.  کفایتی مقام عامل آن نیز بی 

المللی ها جرم بین گونه جنایت ها باید این واقعیت را در نظر بگیرند که اینمران و عامالن سرکوب آ

 ها دیر یا زود باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود علیه مردم معترض باشند.« است و آن 

و   دنبال گرانی ناگهانِی قیمت نان و برخی دیگر از کاالهای اساسی ماه و به اردیبهشت  ۱۷از روز 

ای در چند نقطه از ایران  های معیشتی در ایران، اعتراضات پراکندهدلیل باال گرفتن بحران همچنین به 

 تری یافت. آغاز شد که در روزهای بعد ابعاد گسترده

های گسترده در شهرهای دزفول، ماهشهر، ایذه و شادگان آغاز شد و  اردیبهشت اعتراض  ۲۱از روز 

آباد، بروجرد، دهدشت، از جمله شهرکرد، جونقان، دورود، خرم  سرعت سایر شهرهای ایرانبه 

پردنجان، یزد، رشت، نیشابور، بهبهان، اندیمشک، سوق و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ  

  دیگر را فرا گرفت. 

ای، رهبر جمهوری  ویژه شعارها علیه علی خامنه ها با شعارهای ضدحکومتی، به اعتراضات به گرانی 

 دولت جمهوری اسالمی، همراه شده است.  اهیم رئیسی، رئیس اسالمی و ابر



های رسیده،  کنند. طبق گزارشطرز خشونت آمیزی سرکوب می نیروهای امنیتی معترضان را به 

اند. به دلیل  کم چهار نفر درپی سرکوب این اعتراضات جان خود را از دست دادهتاکنون دست 

شدگان،  های آزاد، از آمار دقیق کشته فقدان رسانه  محدودیت در دسترسی شهروندان به اینترنت و 

  شده، اطالعی در دست نیست.مجروحان و شهروندان بازداشت 

های گسترده در شهرهای مختلف منتشر شده است. سکوت  هایی از بازداشت با این حال، گزارش 

عترضان  تواند از سوی حکومت تحت عنوان چراغ سبز ادامه سرکوب و کشتار مجامعه جهانی می 

  به دنبال داشته باشد. ۹۸و آبان    ۹۶ماه  تری را مانند کشتار مردم در دیبزرگ  تلقی شود و فاجعه 

  

 


