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 ۲۰۲۱ وئنژ ۱۹ – ۱۴۰۰خرداد  ۲۹

 قرار بگیرد کیفری ت علیه بشریت تحت تحقیقاتابرای جنای دابراهیم رئیسی بای

 ایران، گفت: ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی  اعالم  ه خبر  بواکنش  در  الملل  سازمان عفو بین  بیر کلد،  نس کاالمار اگ

»این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به خاطر جنایات علیه بشریت، از جمله قتل،  

ما در سال    . سازماناست  ایراندر  مصونیت    لقمطی  ه سلط  از  جیعنمودی ف قرار بگیرد،    کیفری  ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات

 و   مخالفچندین هزار  ،  ۱۳۶۷در سال  بوده که  ران  تهشهر  مرگ«    هیئتمستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از »  ۱۳۹۷

شرایط  است.    هفراقضایی اعدام کرد   ه طوربو  قرار داده  ناپدیدسازی قهری  تحت  ت  های اوین و گوهردشدر زندان را  سیاسی    یشگراندد

مصداق  توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که    یافتهسازمان   تا امروز به نحو  شانکر پیحل دفن  سرنوشت قربانیان و م  ونپیرام

 . است  علیه بشریتت  اجنای  دارمه داارتکاب ا

دستگیری  ، سرکوبی که  وده است بدر ایران  حقوق بشر    زاینده فو    سرکوب شدیدبر    ناظر  ،یهئابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضا

همراه    بهستم را  های اقلیت تحت  حقوق بشر و اعضای گروه   مدافعان،  یشانان و دگراندمخالف  جو،ن مسالمتتن از معترضا  صدهاضابطه  بی

  کشتار  مسئول  که  است  کرده  اعطا  امنیتی  نیروهای  و  دولتی  مسئوالن  به  مطلق  مصونیت  همچنین  او،  ریاست   تحت  قضائیه  قوهاست.    تهشدا

  یا  شکنجه  قهری،  ناپدیدسازی  ارتکاب  و  معترض  هزاران  گسترده  دستگیری   نیز  و  ۹۸  آبان  سراسری  اعتراضات  طی  کودک  و  زن  مرد،  صدها

 . اندبوده  هاآن  از  تن  صدها  علیه  ترذیلی  و  غیرانسانی  رحمانه،بی  هایرفتار   سایر

و زنان،    صورت گرفتهگرانه  فضایی شدیدا سرکوب  ی فرایندی انتخاباتی است که دریابی ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، نتیجهدست 

 نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است.  های دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان  اقلیت

  کیفری  مورد تحقیقاتدار  دامه و ا  المللی پیشینبینجنایات    دست داشتن در   در ارتباط باکنیم که ابراهیم رئیسی  می  کیدتاما همچنان  

 کنند.را اعمال میجهانی    اییقضاصل صالحیت  قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که  

به بحران  ی رسیدگی  راب  مشخص  یدارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات  اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت 

مربوط  شواهد  اذ نمایند، از جمله از طریق تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و  در ایران اتخ  ختاریسا مصونیت  

  ندهیمستقل و عادالنه را در آ  یفریک  یهای دادرس  نهیزماند، تا از این طریق بتوان  یافته  ارتکابکه در ایران    یالمللبین  یمجراترین  به جدی 

 « .ساخت  فراهم

  ، ی س ی رئ   م ی ابراه   ی جمهور   است ی ر الملل در همین رابطه با عنوان » ازمان عفو بین بیانیه عمومی س   د به برای اطالعات بیشتر رجوع کنی 

 د است.  و ج مو   ا اینج   « که در ران ی در ا   ت ی از بحران مصون   ع ی فج   ی نمود 
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