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 نشست هفتاد و پنجم 

 *دستورکار موقتاز )ج(  72مورد 

رتقا   نمایندگان ویژه و گزارشگران هایگزارش و بشر حقوق اوضاع: بشر حقوق زا و حمایت ا

 

 حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران یتوضع

 گزارش دبیر کل

 خالصه

خواسته است در هفتاد و  رکلیارائه شده است، که در آن مجمع از دب یمجمع عموم ۱۶7/7۴ گزارش حاضر مطابق با قطعنامه

ین گزارش دوره نیارائه دهد. امجمع به ایران  یاسالم یاز وضع حقوق بشر در جمهوررا  یخود گزارش نشست نیپنجم انی ب  ۱ زم

 شرفتی، پدر این خصوص الگوها و روندهااره بدر  یاطالعات یگزارش حاو نی. ادهد یمپوشش را  2020ژوئن  ۱0تا  20۱9اکتبر 

 آن است.  یبهبود اجرا یبرا ییهاهیو توص ۱۶7/7۴ قطعنامه  یحاصل شده در اجرا
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 .I مقدمه 

 و هفتاد در است خواسته کل دبیر از مجمع ،آن در که است، شده ارائه عمومی مجمع ۱۶7/7۴ه قطعنام پیرو حاضر گزارش. ۱

زمانی  دوره گزارش این. ارائه دهدمجمع به را  ایران اسالمی جمهوری در بشر حقوق یتوضع ازرا  گزارشی ،خود نشست پنجمین

 .دهد می پوشش را 2020 ژوئن ۱0 تا 20۱9 اکتبر ۱ بین

تر توسط که است اشخاصی و ای رسانه و غیردولتی هایسازمان ایران، اسالمی وریجمه دولت از اطالعاتی حاوی گزارش این. 2  دف

ی هاخانواده ،بشر حقوق نقض قربانیان جمله از اند، هشد مصاحبه  (OHCHR)ملل متحد سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای

 معاهده نهادهای جمله از ،متحد ملل نسازما بشر حقوق سازوکارهای مشاهدات از همچنین گزارش این. یالن ایشانوک وان آن

 .است گرفته بهره بشر، حقوق شورای ویژه های رویه و بشر حقوق

 بشری حقوق سازوکارهایو  ملل متحد سازمان بشر حقوق عالی یکمسیاریا با خود تعامل به ایران اسالمی جمهوری دولت. 3

ز دوره سومین در دولت بشر حقوق ستاد دبیر سرپرستی به تیهیئ ،20۱9 نوامبر در. است داده ادامهمتحد  ملل سازمان ررسی ا  ب

 .دکر شرکت ایران اسالمی جمهوری جهانیادواری 

 کننده نگرانبه صورت جدی  همچنان بشر حقوق فاحش و مداوم نقض دلیل به ایران اسالمی جمهوری در بشر حقوق کلی وضع. ۴

 اعتراضات به واکنش در امنیتی نیروهای توسطمرگبار  ومفرط زور  از استفاده و آمیز خشونت سرکوب با ویژه، ، بهوضعاین . است

 باال همچنان مجرم، کودکان برای جمله از اعدام، مجازات جرایاشمار  گردید. مشخص 2020 ژانویه و 20۱9 نوامبر در سراسری

 افراد بیان کننده برای مدت طوالنیزندان  های تمجازا درنظر گرفتن و ملی امنیت با طمرتب اتهاماتتحمیل  به مقامات. است

 سازمان بشر حقوق ی عالیکمیساریا .ادامه دادند نگاران، روزنامه و وکال بشر، حقوق مدافعان جمله از انتقادی، یا مخالف اتنظر

 و دختران نان،ز علیه مداوم تبعیض وگسترده  مقیاس در خودسرانه بازداشت و شکنجه ازرا  هایی گزارش همچنین ملل متحد

  (۱9-)کووید کرونا ویروس بیماریابتال به  از را خود موردنخستین  ایران اسالمی جمهوری ،2020 فوریه در. کرد دریافت هااقلیت

بدیل جهان  یکشورها از یکیبه  ،شده ثبت مرگمورد  8،300 و مورد ابتال ۱73،000 از بیش با ژوئن، ۱0تا  و کرد ثبت که شد ت

 شدیدتر بشر حقوق وضع بر را بخشی هایتحریم و اقتصادی بحران تأثیر ،سالمت بحران ۱.بود دیدهپاندمی را از  آسیببیشترین 

  .است کرده

 

 .II ایران اسالمی جمهوری در بشر حقوق وضعیت بر مروری 

 عادالنه دادرسی حق و اعدام مجازاتآ. 

ستفاده  اعدام مجازات از ا

 برای موارد برخی در جمله از اقدامات، از وسیعی طیف برای 2ایران قوانین در اعدام مجازات شتنمه قرار دااداباره  در دبیرکل. 5

 سیاسی، و مدنی حقوق المللی بین میثاق ۶ ماده تحت 3نگران است.همچنان  هااعدام باالی میزاننیز  و بشر، حقوق مشروع جرایا

                                                             
/covid-20200609reports/-source/coronaviruse/situation-docs/defaultwww.who.int-19-رجوع شود به  ۱

.2_16b1fa72.pdf?sfvrsn=141sitrep  
 290 و 28۶ ، 278 ، 2۶2 ، 23۴ ، 22۴ ماده های ، ایران اسالمی مجازات قانون 2
 .2۶ ماده ، قانون مطبوعات ؛2۶2 دهما ، اسالمی مجازات قانون ؛۱۶7 ماده ،۱979 سال اساسی قانون ایران، اسالمی جمهوری 3

http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200609-covid-19-sitrep141.pdf?sfvrsn=72fa1b16_2
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200609-covid-19-sitrep141.pdf?sfvrsn=72fa1b16_2
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200609-covid-19-sitrep141.pdf?sfvrsn=72fa1b16_2
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وط جرایم عنوان بهرا  هاآن بشر حقوق کمیته که جنایات، "ترین یجد" برای را اعدام مجازات باید فقطامضا کننده  هایدولت  مرب

 در اعدام مجازات حال، این با(. 35 و 5 هایبند ،CCPR/C/GC/36 بهرجوع شود ) کنند وضع کند، می تعبیر عمد قتل به

 مانند است مبهمحیطه آنها  که جرایمی و مخدر مواد با مرتبط جرایم و توافقی جنسی بطروا برای هنوزن اایر اسالمی جمهوری

ز استفاده برای ای گسترده ختیاراتاضیان اق به که شود، میبرده  به کار( زمین در فساد گسترش) ی االرضف افساد . دهدمی آن ا

 دررا انجام شده  توصیه 39 از مورد 2تنها  خود، جهانیی ادواربررسی  طی ایران اسالمی جمهوری که کند می تاسفظهار ا دبیرکل

 . است پذیرفته به صورت جزئی جنایات ترین جدی به آن شدن محدود یا اعدام مجازات لغو باره

 2۴، در مقایسه با اعدام 30 حداقل ۴.شدند اعدام علنی صورت بهان آن نفر ۱3 که شدند اعدام نفر 280 حداقل ، 20۱9 سال در. ۶

 5.شدجرا ا 2020 آوریل 23 و ژانویه ۱ بین اعدام 8۴ حداقل. شد گزارش مخدر مواد به مربوط اتهامات برای ،20۱8 در سالرد مو

 ،خود خودی به ،از حیات خودسرانه محرومیتخصوص  در پاسخگوییتضمین در کشور یکناتوانی  بشر، حقوق کمیتهنظر  طبق

 مجازات مواردباره در رسمی آمار علت نبود به .(۱8، بند CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 بهرجوع شود ) است جداگانه نقض یک

باره در جمله از ،را ایشده تفکیک اطالعات تا کرد درخواست مقامات از ملل متحد سازمان بشر حقوق ی عالیکمیساریا اعدام،

 اظهارات در دولت. دنکنو ارائه فراهم  ،مجرم کودکان مورد در ویژه به و دریافت کرده اند اعدامحکم  که افرادی و اهاعدام تعداد

  .است نکرده ارائه رسمی آمار هیچ اما داد، قرار اعتراض مورد را باال شده ارائه ارقام خود،

نگران  اعدام مجازات شامل موارد در جمله از عادالنه، رسیداد حقمحرومیت از مربوط به  هایگزارشبه واسطه  همچنان دبیرکل. 7

 استقاللباره  در هایینگرانی با منصفانه دادرسی هایضمانت و منصفانه ادرسیددر مقابل  و قانونی ساختاری اساسی موانع. است

های کاستی ترتیب، همین به ۶.همراه شده است وکیل به دسترسی و قانون برابر در نابرابری قضایی، هایصالحیتالزامات  ،قضایی

 دولت 7.برجا استپا همچنان ،"قاضی علم" مانند مفاهیمی طریق از جمله از جرم، اثبات پایین آستانه علت به کیفری دادرسی

 .می کندن تامی پلیس تحقیقاتدر  وقضایی  دادرسی مراحل تمام در را کامل حقوق ،کیفری دادرسی آیین قانون که است معتقد

  ان مجرمکودک اعدام

 مجرم 90 حداقل. است نگرانعمیقا همچنان  مجرم کودکان اعداماجرای  و اعدام مجازاتاحکام صدور ادامه دار به علت  دبیرکل. 8

یز ن و ،5بند  ،۶ ماده در سیاسی، و مدنی حقوق المللی بین میثاق. بودندحکم اعدام در انتظار اجرای  2020 ژوئن ۱0 تا کودک

 برایرا  اعدام مجازاتوضع  استثنا بدون ،یت داردعضودر آن  ایران اسالمی جمهوری، که 37 ماده در کودک، حقوق کنوانسیون

 قصاص عنوان ، بهرا اعدام مجازات ،اسالمی مجازات قانون .کندمی منع ،است شده انجام سال ۱8 زیر افراد توسط که جرایمی

دارای  دختران برای زنا، و ، مانند قتل(برای آنها تعیین و تثبیت شده است مجازات کهائمی رج) حدود رمج یا( مجازات به مثل)

 9۱ مادهاجرای  ، تصویب از سال هفت گذشت با. استکرده  حفظ قمری سال ۱5 حداقلدارای  پسران و قمری سال 9 حداقل

مربوط به  اعداممورد  33 حداقل و ،دهدکاهش  کاربزه کودکان برای را اعدام مجازاتوضع  است نتوانسته اسالمی مجازات قانون

اری جان گذشته هایسالدر  که اعالم کرد دولت. استاتفاق افتاده  20۱3 در آن شدن االجرا الزم زمان از ان مجرمکودک ز بسی  ا

                                                             
  GB.pdf-www.iranhr.net/media/files/Rapport_iranرجوع شود به  ۴
  4217cles/www.iranhr.net/en/arti/رجوع شود به  5
 همچنین رجوع شود به. کیفری دادرسی آیین و اسالمی؛ مجازات قانون ؛۱979 اساسی سال قانون ایران، اسالمی رجوع شود به جمهوری ۶

CCPR/C/IRN/CO/3.   
 که مواردی در. است گرفته قرار او روی پیش که است موضوعی در آشکار شواهد از حاصل یقین عنوان به قاضی دانش»: 2۱۱ ماده اسالمی، مجازات قانون 7

  «.کند قید حکم است در بوده دانش منبع که را مشخصفرعی و سماعی  شواهد است موظف او باشد، قاضی دانش بر مبتنی قضاوت

https://undocs.org/en/CCPR/C/GC/36
https://undocs.org/en/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
http://www.iranhr.net/media/files/Rapport_iran-GB.pdf
http://www.iranhr.net/en/articles/4217/
https://undocs.org/en/CCPR/C/IRN/CO/3
https://undocs.org/en/CCPR/C/IRN/CO/3
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ا() دیه پرداختبرای کمک به  مالی های حمایت اعطای و جایگزین هایمجازات اعمال ها، مجازاتدر احکام  تخفیف طریق ه  خون ب

 .است یافته نجات

مجازات آن قصاص که  ،مورد ادعا قتلبه  ارتکاب زمان در نآنا همه. شدند اعدام مجرم کودک چهار حداقل ، 20۱9 سال در. 9

 قوه توسط که اعدام مجازات از پیشگیری زمینه در ای رشته چند جدیدگروه کاراعالم کرد  دولت .داشتند سال ۱7تا  ۱5 بین ،است

اید تخفیف یا بخششروند  هرگونه که کند می تأکید دبیرکل. کند تشویق را بخشش تا کند می تالش است، شدهتشکیل  قضائیه  ب

 نسبت به است ممکن دیه پرداخت که کند می نشان خاطر زمینه این در و ،دهد ارائه را قانون برابر در برابری و انصاف های ضمانت

 (.۶0-59 بندهای ،A/61/311 به رجوع شود)باشد  آمیز ، تبعیضنباشند برخوردار الزم مالی توان از است نممک که کسانی

 ود اعدامباره  دررا  2020 آوریل 22 در متحد ملل سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای بیان شده توسط های نگرانی دبیرکل. ۱0

ر  زندان و امنیتی مقامات توسط سوممجرم  کودک مرگ به منجرجرح  و ضرب همچنین و روز چهار مدت در بزهکار کودک تکرا

تلیاتهام  بهشکنجه  تحت اجباری بر اساس اعترافات او 9.شد اعدام اردبیل زندان در زاده اسماعیل مجید آوریل، ۱8 در 8.می کند  ق

ز پس سعیدپور شایانآوریل،  2۱ در .شد دستگیر 20۱2 در بود، شدهآن  مرتکب سالگی ۱۶ سن در شود می گفته که  روند یک ا

 قتلی جرم به ،20۱8 اکتبر در او ۱0.شد اعدام سقز زندان در ،ه بودنگرفت نظر در را او اجتماعی-روانی های ناتوانی که ناقص قضائی

 مورد چند درداشت اظهار  دولت. شد محکوم اعدام به، بودداده انجام  داشته سن سال ۱8 زیرهنگامی که  شود می گفته که

 سعیدپور آقای. کرد رد را اجباری اقرار های گزارش و ،ه و خواستار عفو شدندکرد مالقات قربانییشاوند نزدیک با خو قضایی مقامات

 مرگ. کرد فرار زندان از ،مارس 27 در ۱9 کووید شیوع زمینه در انزند شرایط به نسبت اعتراض پی در که بود زندانی 80 از یکی

ز کمتر ییادعا جرم ارتکاب زمان دراو ا وجود آن که بشد.  تأیید آوریل 2 در میاندوآب زندان درالعابدینی تحت حبس زین دانیال  ا

 در مارس 28 تاریخ در مهاباد زندان در که انیزندانی سایر همراه بهالعابدینی زین آقایشده بود.  محکوم اعدام به ،داشت سال ۱8

ان  دولت. ه بودشد منتقل زنداناین  به بودند،کرده  شورش ۱9کووید  گیر همه بیماریزمان  در زندان شرایط به اعتراض ی  داشتب

ز  فقط ،و حبس بازداشت رخ داده تحت هایمرگ در دولت مسئولیتفرض  حال، این با. بود کرده خودکشیالعابدینی زین آقای که ا

 ،A/HRC/42/20 به رجوع شود) استشدن  رد قابل مستقل نهاد یک توسط شفاف و دقیق طرفانه، بی سریع، تحقیقات طریق

باره در را توصیه 23 از یکی اتنه خود جهانیادواری  بررسی طی ایران اسالمی جمهوری که کند می تاسف ابراز دبیرکل(. ۴3 بند

 .است پذیرفتهبه صورت ناقص  بزهکار کودکان برای اعدام مجازات

ازداشت  خارجی و دوتابعیتی شهروندان خودسرانه ب

ادری کامران طاهباز، مراد مصاحب، مسعود جاللی، احمدرضا جمله از خارجی و تابعیتیدوشهروندان  وضع نگران دبیرکل. ۱۱  و ق

رد می سر به مرخصی پزشکی در سفر ممنوعیت با نمازی باقرهستند.  زندان در 2020 ژوئن ۱0 تاریخ تا که استنمازی  سیامک . ب

 خود اظهارات در دولت. کند می تکرار ملی امنیت اتهاماتبر اساس  فوق افراد بازداشتعلت اصلی  باره در را خود نگرانی دبیرکل

 سه ،خود جهانیادواری  بررسی در ایران اسالمی جمهوری. است گرفته صورتو مدارک  اهدپایه شو بر ها بازداشت که کرد تاکید

 .کرد رد را دیگر مورد دو وپذیرفت به صورت ناقص  را یکی ؛ کهکرد دریافت یدوتابعیت و خارجی اتباعباره  در توصیه

                                                             
   =LangID=E25813www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID&.جوع شود به ر 8
   .4233iranhr.net/en/articles/www/.رجوع شود به 9

     /cruel-and-vengeful-man-young-of-execution-iran/2020/04www.amnesty.org/en/latest/news/.رجوع شود به  ۱0

https://undocs.org/en/A/61/311
https://undocs.org/en/A/HRC/42/20
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25813&LangID=E
http://www.iranhr.net/en/articles/4233/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-execution-of-young-man-vengeful-and-cruel/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-execution-of-young-man-vengeful-and-cruel/
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 شده صادر ۱9-کوویدبه علت که  قتمو آزادی دستور تحت را خارجی ودوتابعیتی شهروندان عضی ب موقت آزادی دبیرکل. ۱2

 کارگروه توسطاو  بازداشت بریتانیایی است که-ایرانی تبعه راتکلیف-زاغری نازنین ،این اتباع جمله از مورد توجه قرار می دهد. ،است

صورت  به ،2020 مارس ۱7 در او. است شده داده تشخیص رانهخودس ،(A/HRC/WGAD/2016/28) خودسرانه بازداشت

 به ایرانی-ت بریتانیایییتابعبا  فروغی کمال بازگشت از دبیرکل ۱۱.شد آزاد ،یری شودتصمیم گعفو او که برای  و تا زمانی موقت

االت شهروندانبازگشت همچنین از  او ۱2.کند می استقبال 2020بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ماه مارس  متحده پادشاهی  ای

 ۱۴.استقبال می کند 2020 ژوئن و 20۱9 دسامبر در ترتیب بهبه ایاالت متحده مایکل وایت  و ۱3نام های ژیو وانگ به آمریکا متحده

 فعاالن محیط زیست وضع

 زیست محیطفعال  هفت ،دریافت کرد عفو وموقت  یآزاد که نفر یک استثنای به می کند که خاطرنشان نگرانی با . دبیرکل۱3

-یدوکو به نابتالی برخی از آنا احتمالبر  مبنی هایی گزارش با وجود ،پارسیان میراث وحش حیات مؤسسه از دیگر شده دستگیر

 و شدند محکوم ملی امنیتمربوط به  اتهاماتبر اساس  20۱9 نوامبر در نفر هشت این در بازداشت به سر می برند.همچنان ، ۱9

ا بیانی، نیلوفر و طاهباز مراد ،نآنا از نفر دوهمچنین، به  .کردند دریافت سال ۱0 تا ۴ ام حبس بینکاح  درآمد" دستور داده شد ت

 ملل سازمان برای کهبود  کارهایی دلیل به بیانی خانمبخشی از محکومیت  که است این دبیرکل ویژه نگرانی. "را برگردانند نامشروع

 سازمان ملل متحداش از ورده آ بدست درآمد معادل ای جریمه پرداخت به مجازات، از بخشی عنوان به  و بود داده انجاممتحد 

 سال دو از بیش از پس. شد تأیید تجدیدنظر دادگاه توسط 2020 فوریه ۱8 درفعال محیط زیست  هشت مجازاتحکم . شد محکوم

درسی منصفانه، مانند گزارش های مربوط به حبس انفرادی طوالنی مدت و در میان موارد نقض جدی دا نآنا خودسرانه، بازداشت

 ۱5شکنجه، محکوم به مجازات های بلند مدت شدند. زیر اجباری اعترافات

 

 آمیز مسالمت تجمعات و اجتماعات آزادی حق - ب

 20۱9اعتراضات نوامبر 

 های  اعتراض نخش سرکوب برای امنیتی نیروهای سطتو مرگبار ومفرط زور  از استفاده های مربوط به گزارشاز  دبیرکل .۱۴

که برای  بنزینکاهش یارانه نوامبر مبنی بر  ۱5دولت در  اعالمدر پی  اعتراضات این. است نگران بسیار 20۱9 نوامبر در گسترده

 29 بهپس از آغاز  روز دوت دامنه اعتراضامتعاقبا،  ۱۶.شد آغاز قیمت بنزینچشمگیر افزایش با و پرداخت شده بود،  مدت طوالنی

                                                             
 /zaghari-fornazanin-clemency-block-guards-revolutionary/30may//2020www.theguardian.com/news-ود بهرجوع ش ۱۱

.ratcliffe  
detentionmarvellous-unjust-after-foroughi-kamal-return-releases/iranuk-www.amnesty.org.uk/press-رجوع شود به  ۱2

;news  
. 200401192015606.html-charge-iranspy-years-uk-returns-foroughi-www.aljazeera.com/news/2020/04/kamaland  
 /swap-inprisoner-jail-iranian-from-released-be-to-citizen-us/07dec//2019www.theguardian.com/world. رجوع شود به  ۱3
14. white.html-michael-prisoner-www.nytimes.com/2020/06/04/world/middleeast/Iran   
/unfair-conservationistsfollowing-wildlife-eight-release-iran/2019/03www.amnesty.org/en/latest/news-رجوع شود به  ۱5

;  charges-spying-up-trumped-on-trial 

 ./www.ensafnews.com/216369and  
  /83555556www.irna.ir/news/  رجوع شود به ۱۶

https://undocs.org/en/A/HRC/WGAD/2016/28
http://www.theguardian.com/news/2020/may/30/revolutionary-guards-block-clemency-fornazanin-zaghari-ratcliffe
http://www.theguardian.com/news/2020/may/30/revolutionary-guards-block-clemency-fornazanin-zaghari-ratcliffe
http://www.amnesty.org.uk/press-releases/iranuk-return-kamal-foroughi-after-unjust-detentionmarvellous-news
http://www.amnesty.org.uk/press-releases/iranuk-return-kamal-foroughi-after-unjust-detentionmarvellous-news
http://www.amnesty.org.uk/press-releases/iranuk-return-kamal-foroughi-after-unjust-detentionmarvellous-news
http://www.aljazeera.com/news/2020/04/kamal-foroughi-returns-uk-years-iranspy-charge-200401192015606.html
http://www.theguardian.com/world/2019/dec/07/us-citizen-to-be-released-from-iranian-jail-inprisoner-swap
http://www.theguardian.com/world/2019/dec/07/us-citizen-to-be-released-from-iranian-jail-inprisoner-swap
http://www.nytimes.com/2020/06/04/world/middleeast/Iran-prisoner-michael-white.html
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/iran-release-eight-wildlife-conservationistsfollowing-unfair-trial-on-trumped-up-spying-charges
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/iran-release-eight-wildlife-conservationistsfollowing-unfair-trial-on-trumped-up-spying-charges
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/iran-release-eight-wildlife-conservationistsfollowing-unfair-trial-on-trumped-up-spying-charges
http://www.ensafnews.com/216369/
http://www.irna.ir/news/83555556/
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 راهپیمایی ها خیابان در آمیز مسالمتصورت به  مردم کلی،صورت  به ۱7.یافت گسترش ایران اسالمی جمهوری استان 3۱ از استان

در شد،  تائیددر اظهاراتش دولت  توسطگونه که  همان چه اگر .کردند مسدود را ها بنزین پمپ و ها جاده ها، بزرگراه یا ،کردند

نظام  از رضایت عدم ،اعتراضات اصلی ریشه رسد می نظر به .شدند ۱8تخریب ها بنزین پمپ و دولتی های ساختمانچند مورد 

 اسالمی جمهوری دشمنان" برای کهمعرفی کرد  "عادی مردم از متفاوت شرارا"را  معترضین دولت. باشد اقتصادی بحران و سیاسی

 ۱9.ندکن می کار "ایران

 متذکر بشر حقوق کمیته. است نگرانمرگبار  نیروی از استفاده برای 20ارشد مقامات دستور بر مبنی های گزارش از دبیرکل .۱5

 محرومبرابر با  ،خود هستند تعامتج آزادی حق اعمال الکه در ح یتظاهرکنندگان مرگ به منجر زور از استفاده که است شده

 توسط شده دریافت های گزارش(. ۱7 بند ،CCPR/C/GC/36 بهرجوع شود ) می شودمحسوب  زندگی از خودسرانه کردن

 با هدفاز جمله  ،کردند زور مفرط استفاده از امنیتی نیروهای که دهد می نشان 2۱ متحد ملل سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای

 22) کودک 23 جمله از نفر، 30۴ کم دست .غیر مشقی معترضین، ناظرین و رهگذران با مهمات حیاتی یاعضا و سر دادن قرار

 تحلیل و تجزیه 23.شدند کشته ایران اسالمی جمهوریدر  شهر 37 در 20۱9 نوامبر ۱9 تا ۱5 بین زن، ۱0 و 22(دختر ۱ و پسر

 سوالدر پاسخ به  2۴.بودند گرفته قرار هدف قلب یا سینه قفسه گردن، سر، ناحیه از قربانیان زاشماری  داد نشان مرگبارزخم های 

 بشر حقوق عالیی کمیساریا 25."گرفته بودند هدفنیز  پا در ناحیه" معترضین که داشت اظهار کشور وزیر ،مجلس یک نماینده

زی کشتن قصد با امنیتی نیروهای می دهدنشان  حیاتی اعضای به تیراندازی الگوی که کرد خاطرنشان متحد ملل سازمان راندا ی  ت

 که کرد خاطرنشان همچنین متحد ملل سازمان بشر حقوق عالی یکمیساریا 2۶.ندبود پروا بیآن  نتیجه به نسبت یا بودند کرده

در  کودکان .آوردمی فراهم  بارمرگ نیروی از امنیتی نیروهای خودسرانه استفاده بر مبنیرا  مدارک و شواهد بیشتری کودکان مرگ

عالی  کمیسر ،20۱9 دسامبر ۶ در 27.قرار گرفته بودندهدف  بام پشت از جملهمکان های مختلف از  زا ،حال بازگشت از مدرسه

                                                             
 /1398/09/08/2149296www.tasnimnews.com/fa/news/ رجوع شود به  ۱7
 tn.ai/https//:2142436 رجوع شود به  ۱8
 44020content?id=-http://farsi.khamenei.ir/news  رجوع شود به  ۱9

; /www.irna.ir/news/83558990 

;  50-by-gas-priceof-raises-government-after-iran-in-erupt-www.theguardian.com/world/2019/nov/16/protests
; 8https://tn.ai/214240 
-continues-unrest-if-action-decisive-of-warn-protests/iransguards-gasoline-iran-www.reuters.com/article/usand 

 .idUSKBN1XS1BU 
orderedcrackdown-leader-irans-report-lreport/specialspecia-protests-iran-www.reuters.com/article/us-رجوع شود به  20

 .idUSKBN1YR0QR-it-end-to-takes-it-whatever-do-unrest-on 
 aftersecurity-months-six-protests-during-deaths-304-of-released-details-www.amnesty.org.au/iran-رجوع شود به 2۱

; /spree-killing-forces 
 .Protests.pdf-2020-January-2019-November-HumanRights-content/uploads/Iran-ps://iranhumanrights.org/wphttand  

  en/13/1894/2020www.amnesty.org/en/documents/mde/ .رجوع شود به  22
aftersecurity-months-six-protests-during-deaths-304-of-released-details-www.amnesty.org.au/iran- رجوع شود به23

. /spree-killing-forces 
   en/13/2308/2020www.amnesty.org/en/documents/mde/.رجوع شود به  2۴
   /401553www.imna.ir/news/  ./23099http://porcesh.ir/fa/content/,رجوع شود به 25
 en/13/2308/2020www.amnesty.org/en/documents/mde/;رجوع شود به  2۶

-for-Justice-of-Findings-Preliminary-KILL-TO-https://justice4iran.org/wpcontent/uploads/2020/04/SHOOTand 

.Protests.pdf-2019-rNovembe-the-into-IransInvestigation 
 en/13/2308/2020www.amnesty.org/en/documents/mde/ ;رجوع شود به  27

https://undocs.org/en/CCPR/C/GC/36
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/08/2149296/
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/08/2149296/
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https://tn.ai/2142436
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44020
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44020
http://www.irna.ir/news/83558990/
http://www.theguardian.com/world/2019/nov/16/protests-erupt-in-iran-after-government-raises-priceof-gas-by-50
https://tn.ai/2142408
http://www.reuters.com/article/us-iran-gasoline-protests/iransguards-warn-of-decisive-action-if-unrest-continues-idUSKBN1XS1BU
http://www.reuters.com/article/us-iran-gasoline-protests/iransguards-warn-of-decisive-action-if-unrest-continues-idUSKBN1XS1BU
http://www.reuters.com/article/us-iran-protests-specialreport/special-report-irans-leader-orderedcrackdown-on-unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR
http://www.reuters.com/article/us-iran-protests-specialreport/special-report-irans-leader-orderedcrackdown-on-unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR
http://www.reuters.com/article/us-iran-protests-specialreport/special-report-irans-leader-orderedcrackdown-on-unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR
http://www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-aftersecurity-forces-killing-spree/
http://www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-aftersecurity-forces-killing-spree/
https://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Iran-HumanRights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1894/2020/en/
http://www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-aftersecurity-forces-killing-spree/
http://www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-aftersecurity-forces-killing-spree/
http://www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-aftersecurity-forces-killing-spree/
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
http://www.imna.ir/news/401553/
http://porcesh.ir/fa/content/23099/
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
https://justice4iran.org/wpcontent/uploads/2020/04/SHOOT-TO-KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-IransInvestigation-into-the-November-2019-Protests.pdf
https://justice4iran.org/wpcontent/uploads/2020/04/SHOOT-TO-KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-IransInvestigation-into-the-November-2019-Protests.pdf
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
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ودند. در  استفاده از زورنقض آشکار استانداردهای بین المللی  حوادث این داشت اظهاربه صورت علنی  حقوق بشر سازمان ملل  28ب

 خویشتنداری نهایت مجری قانون هاینیرو وزور استفاده شد از خشن  معترضین علیه فقط که بیان داشت خود پاسخ های در دولت

 .داشترا 

ان خود اظهارات دردولت . کند شلیک معترضان بهبود  داده دستور انتظامی نیروی به کهپذیرفت  قدس شهر فرماندار. ۱۶ ی  کرد ب

ر مبنی مصاحبهیک  در سوالی به پاسخ در. است بوده فرماندار دفتر غیرقانونی اشغال به دادن پایان ،دستور این از هدف که  کشته ب

 مرگ مسئولیت مقامات 29."بودرقم  این سوم یک از کمتر ،تعداد": داشت اظهارخارجه  امور وزیر اعتراضات، در نفر 000،۱ شدن

 نیروی از استفاده ، یاددادن نسبت "خارجی دشمنان عوامل" و "آشوبگران"گرم را به  سالح از و استفاده ،دنپذیرفتن را معترضان

 کشور وزارت ،هم ۱8 در مجلس به ای نامه در 30.بودند مسلحمعترضین این ادعا که  باکردند  هتوجیرا  ضابطین قانون توسطمرگبار 

 این با 3۱."شناخته نشده است گونه قصوری مسئول هیچ ،مربوطهارتی نهادهای نظهای  از گزارشیک  در هیچ" که داشت ظهارا

ز که هایی سالح با شدگان، کشته از درصد 20 حدود یعنی نفر، ۴5 یا ۴0 فقط" کهائید کرد ت وزیر ،مه 30 در حال،  دولت طرف ا

 32."گرفتند ارقرهدف  بود نشده صادر

ازداشت و حبس  ب

 معترضین گسترده دستگیری با ،خشن سرکوب 33داشت، اظهار متحد ملل سازمان بشر حقوق عالیی کمیساریا کهگونه  همان. ۱7

 دستگیر نشده بود. آمیز مسالمت عاتتجم حق جرایا خاطر به فقط کس هیچ کرد تأیید خود نظر اظهار در دولت 3۴.بود همراه

 از شمار بسیاری 35.شدند دستگیر نفر 7000 حداقل ،مجلس اعضای از یکی گفته طبق ،نیست مشخص قیقد تعداد اگرچه

ز بیشاست  شده گزارش که بزرگ، تهران مرکزی ندامتگاه در جمله از شدند،و زندانی  بازداشت کشور سراسر در معترضین  300 ا

ود حاکی ها گزارش. حبس بودند قرچک زندان در معترض زنان از بسیاری 3۶در آن در بازداشت بودند. 2020وریه ف تاریخ تا نفر  ب

 سپاه کنترل تحت بندهای در معموالً که یزندانیان و ندشد می نگهداری اولیه امکانات فاقد و شلوغ های سلول در معترضان که

 عمومی بندهای به ،شده دستگیر معترضان تعدادباال بودن علت  به ،ندشد می ارینگهد اطالعات وزارت یا اسالمی انقالب پاسداران

                                                                                                                                                                                                    
..org/download/Documents/MDE1318942020ENGLISH.PDFwww.amnestyand  

  =LangID=E25393www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID&.رجوع شود به  28
 a-us-the-to-subservient-so-be-to-europe-for-disaster-a-s-www.spiegel.de/international/world/it-رجوع شود به  29

 .4c41f591a74b-860e-4a10-f6b5-fdf6a4d6 
 /83578701www.irna.ir/news/ ;رجوع شود به  30

-Irans-for-Justice-of-Findings-Preliminary-KILL-content/uploads/2020/04/SHOOTTO-https://justice4iran.org/wp
.Protests.pdf-2019-November-the-into-Investigation 

 /83791564www.irna.ir/news/ ;رجوع شود به  3۱

 /www.irna.ir/news/83791564and  
protests-november-in-killed-225-to-up-suggests-iran-05312020.com/en/24www.france; رجوع شود به  32

; www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E 

./www.isna.ir/news/99031105879and  
 =LangID=E25393www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID& رجوع شود به  33
 /514774www.entekhab.ir/fa/news/به  درجوع شو 3۴

 /623640https://aftabnews.ir/fa/news/ ;رجوع شود به  35

 ./.tabnak.ir/fa/news/940029wwwand  
 /toconfess-forced-tortured-beaten-iran-in-protestors-detained/2020/02https://iranhumanrights.org/ رجوع شود به  3۶
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https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/04/SHOOTTO-KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-Irans-Investigation-into-the-November-2019-Protests.pdf
https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/04/SHOOTTO-KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-Irans-Investigation-into-the-November-2019-Protests.pdf
http://www.irna.ir/news/83791564/
http://www.irna.ir/news/83791564/
http://www.irna.ir/news/83791564/
http://www.france24.com/en/20200531-iran-suggests-up-to-225-killed-in-november-protests
http://www.france24.com/en/20200531-iran-suggests-up-to-225-killed-in-november-protests
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E
http://www.isna.ir/news/99031105879/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E
http://www.entekhab.ir/fa/news/514774/
https://aftabnews.ir/fa/news/623640/
https://aftabnews.ir/fa/news/623640/
http://www.tabnak.ir/fa/news/940029/
https://iranhumanrights.org/2020/02/detained-protestors-in-iran-beaten-tortured-forced-toconfess/
https://iranhumanrights.org/2020/02/detained-protestors-in-iran-beaten-tortured-forced-toconfess/
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 از توجهی قابل بخش" داشت اظهار بیشتر، جزئیات ارائه بدون ،ها زندان سازمان رئیس ،2020 ژانویه ۱۱ در. بودند شده منتقل

ز  که است شده متذکر بشر حقوق میتهک 37.خواهند شد حاضر دادگاه در زودی به بقیه و "اند شده آزاد شدگان بازداشت اده ا ستف ا

رجوع )محسوب می شود  خودسرانه ،آمیز مسالمت تعامتج و بیان آزادی حقوق مشروعاجرای برای  مجازات عنوان به بازداشت

 (. ۱7 بند ،CCPR/C/GC/35 بهشود 

 مجبور و گرفته قرار بدرفتاری و شکنجه مورد اند، شده محروم پزشکیدرمان  از ،شده بازداشت معترضان جب گزارش هامو به . ۱8

 و دستبندبا  زندانیانی که فیلم مانند کند، می پشتیبانی را ادعاها این سابق زندانیان های گزارش و تصاویر. شده اند دروغ اعتراف به

 می منتقل زندان به بیمارستان جای بهکه  زخمی معترضان ومی شوند کتک و شالق زده  نیتیام نیروهای توسطبسته  چشمان

را  نآنا بازجویان کهمبنی بر این  کردند مطرح را مشابهی اظهاراتجداگانه صورت به  اهواز و تبریز تهران، از زندانی سه 38.شوند

مجبور  در تحریک اعتراضاتخارجی  نهادهایدست داشتن  به افاعتررا به ان داشتند تا آن سعی وقرار داده  فیزیکی حملههدف 

اده خواب، و غذا از محرومیت انفرادی، سلول ازمدت بلند  استفاده شامل ،انواع شکنجهبه  شده گزارش ادعاهای دیگر 39.کنند ستف  ا

 پخشرسمی  تلویزیون از اجباری اعترافات برخی. مربوط است اعدام های ساختگی و برهنهزدن بر بدن  شالق برقی، شوک از

 ۴0.شد

 دست که داشتند اظهار منابع برخی. استن انگر کودکان با بدرفتاری و بازداشت های مربوط به گزارش از ویژهطور  به دبیرکل. ۱9

 خوزستان استان از دیگری گزارش که حالی در ۴۱؛اند شده دستگیراعتراض ها  در ایران اسالمی جمهوری در کودک 000،۱ کم

 دسامبرنفر از  ۱00 تقریباًها  گزارش بر بنا از آن تعداد که ،اند شده دستگیر استان آن درفقط  کودک ۱،000 حدود که تاس حاکی

 کهبه سر می بردند بازداشت در همچنان  از کودکاناندکی  بسیار شمار داشت اظهار ها زندان سازمان رئیس ۴2آزاد شده اند. 20۱9

اری و شکنجه مورد ان کودکزندانی است شده گزارش ۴3.ندشد می نگهداری نوجوانان های هبازداشتگا در 20۱9 دسامبر در ت  ،بدرف

 وشده  زندانی شلوغحد  از بیش های سلول دران آن از برخی قرار گرفتند. ،با باتون استفاده جنسی و سوء ۴۴جرحضرب و  مانند

انقابل  خود اظهارات در دولت ۴5.ودندب بزرگسال شدگان بازداشتبا  ها سلولبه استفاده مشترک از  مجبور ودن  اطمین  اطالعاتب

 .را زیر سوال برد کودکان با بدرفتاری و دستگیری به مربوط

نگهداری  حلباره م در اطالعاتداشتن  از شده بازداشت معترضان های خانواده اینکه بر مبنیاز گزارش های  دبیرکل. 20

 خانواده ،2020 فوریه در. نگران است باشد، اجباری شدن ناپدیدبرابر با  تواند می که شرایطیمحروم شدند و از  خودخویشاوندان 

                                                             
 www.ilna.news/fa/tiny/news-856599 رجوع شود به   37
/in-oftorture-risk-at-and-detained-arbitrarily-thousands-iran/2019/12www.amnesty.org/en/latest/news-رجوع شود به  38

-November-Rights-Human-https://iranhumanrights.org/wpcontent/uploads/Iran; crackdown/-protest-post-chilling
 .Protests.pdf-2020-January-2019 

 /toconfess-forced-tortured-beaten-iran-in-protestors-detained/2020/02https://iranhumanrights.org/ رجوع شود به  39
 /1323110https://khabaronline.ir/news رجوع شود به  ۴0
 برومند برای حقوق بشر در ایران. عبدالرحمن منبع: بنیاد ۴۱
/in-children-000-1-of-arrest-the-on-information-further/8www.ahwazhumanrights.org/en/sections-رجوع شود به  ۴2

. protests-november-iran-during-ahwaz 
  www.ilna.news/fa/tiny/news-856599رجوع شود به  ۴3
 /J3RuKz2https://bit.lyرجوع شود به ۴۴
 Impact Iran.منبع:  ۴5

https://undocs.org/en/CCPR/C/GC/35
http://www.ilna.news/fa/tiny/news-856599
http://www.ilna.news/fa/tiny/news-856599
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-oftorture-in-chilling-post-protest-crackdown/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-oftorture-in-chilling-post-protest-crackdown/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-oftorture-in-chilling-post-protest-crackdown/
https://iranhumanrights.org/wpcontent/uploads/Iran-Human-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
https://iranhumanrights.org/wpcontent/uploads/Iran-Human-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
https://khabaronline.ir/news/1323110
https://khabaronline.ir/news/1323110
http://www.ahwazhumanrights.org/en/sections/8/further-information-on-the-arrest-of-1-000-children-in-ahwaz-during-iran-november-protests
http://www.ahwazhumanrights.org/en/sections/8/further-information-on-the-arrest-of-1-000-children-in-ahwaz-during-iran-november-protests
http://www.ahwazhumanrights.org/en/sections/8/further-information-on-the-arrest-of-1-000-children-in-ahwaz-during-iran-november-protests
https://bit.ly/2RuKz3J
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 یک اجباری شدن ناپدید. نداشتند اطالع خود خویشاوندان دقیقکان م از هنوز خوزستان استان از شده بازداشت معترض ۴00

 (.۱7 بند ،CCPR/C/GC/35رجوع شود به ) است "خودسرانه بازداشتشده  تشدید نوع"

 احکام مجازات  و ها محکومیت

 اطالعات است، نشده منتشر 20۱9 وامبرهای ن اعتراضمرتبط با محاکمه های  تعدادباره  در رسمی آمار هیچ که حالی در. 2۱

 اجباری اعترافات بر گزارش ها بنا ۴۶.حکایت دارد 0202 آوریل پایان تا معترضان علیه حکم 75 حداقلاز صدور  شده دریافت

 امیرحسین. شده است اعدام مجازات حتی و حبس مجازات به منجرکه  هبود رضینمحاکمه های معت درها  محکومیت مبنای

 کرد اعالم خود تاظهارا در دولت ۴7.شدند محکوم اعدام به انقالب دادگاه ۱5 شعبه توسط رجبی محمد و تمجیدی سعید مرادی،

 امنیتاتهام مربوط به  به تهران در 20۱9 نوامبر ۱۶ تظاهرات در شرکتعلت  به نفر سه این هستند. جریان در ها پروندهاین  که

 یدسترسیل وک به بازجویی زمان در شدند، اعتراف به مجبور شکنجه تحت نآنا بنا بر گزارش ها. شدند دیگر اتهام ها محکوم و ملی

زرگ  تهران مرکزی ندامتگاه در نآنا ،2020 ژوئنتا . از آنان دفاع نشد شانخود منتخب وکالی توسط دادگاه در و دنداشتن تحت ب

محاکمه شده  20۱9 نوامبر اعتراضات در شرکتعلت  به که یافراددیگر علیه  مشابه رفتار. بودند تجدیدنظر و منتظر بازداشت

 بشر حقوق کمیته. دشدن محاکمه ملی امنیتمربوط به  اتهاماتتحت و انقالب  های دادگاه در اننآبیشتر . است شده گزارش ،بودند

 سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق ۱۴ و 7 مواد جدی نقض ،اعتراف گرفتن برای ینمتهم با بدرفتاری که ه استداشت اظهار

 حیات حقنقض باشد،  اعدام حکم صدور مبنای اجباری اقرار که جایی در و ،(۶0 بند ،CCPR/C/GC/32 بهرجوع شود )است 

ادواری ی بررس هنگام در دولت که می کند نشان خاطر نگرانی با دبیرکل(. 5۴ بند ،CCPR/C/GC/36رجوع شود به )است 

به صورت  را توصیه دو و پذیرفت رامربوط به انجام آن  ادعاهای مورد در تحقیق یا شکنجه منعباره در توصیه یک تنها خود جهانی

ا رفتارها دیگر و شکنجه علیه کنوانسیون تصویبدرباره  توصیه ۱2 از مورد ۱همچنین دولت تنها  قبول کرد.ناقص  زات ی  هایمجا

 . پذیرفتصورت ناقص  به راکننده  تحقیر یا غیرانسانی ظالمانه،

 2020اعتراضات ژانویه 

 2020 ژانویه در ایران شهر ها ده درها  اعتراضدر  امنیتی نیروهای توسطمفرط زور استفاده از  الگوی که است نگران دبیرکل. 22

 شده شلیک های موشکپذیرفت که انکار اولیه  در پی ،2020 ژانویه ۱۱در دولت که آغاز شد آن  از پس تظاهرات. یافت ادامه

 کشته به منجر و کرده اصابت اوکراین هواپیمایی شرکتPS 752 پروازبه  پیشتر روز سه ،اسالمی انقالب پاسداران سپاه توسط

ز  امنیتی نیروهای ،ژانویه ۱2 و ۱۱ در هک دهد می نشان تصاویر وعینی  اهدانروایت ش ۴8.است شدهآن  سرنشین ۱7۶ همه شدن ا

 ۴9.شدآنان  یت، گلوله پالستیکی و گاز اشک آور علیه معترضین آرام استفاده کردند که باعث مجروحگلوله ساچمه ای نوک تیز

ها یکداخل  به آور اشک گاز تهران، در و ،استفاده کردند کنندگان تجمع علیه باتون و فلفل اسپری از امنیتی نیروهای  مترو یستگا

 به که دادند ترجیح پزشکی، کادرتوسط  پذیرش عدم یا امنیتی نیروهای توسط دستگیری ترس از مجروح معترضان. شد شلیک

 شناخته رسمیت به اساسی قانون توسط آمیز مسالمت عاتمتج حق که کرد اعالم خود اظهارات در دولت. نکنند مراجعه بیمارستان

                                                             
 برومند برای حقوق بشر در ایران. عبدالرحمن منبع: بنیاد ۴۶
  death-to-sentenced-were-protests-november-of-arrestees-.org/threehrana-www.enرجوع شود به  ۴7
  /83628809www.irna.ir/news/.رجوع شود به  ۴8
/to-force-useunlawful-forces-security-as-injured-scores-iran/2020/01www.amnesty.org/en/latest/news-رجوع شود به  ۴9

./protests-crush  

https://undocs.org/en/CCPR/C/GC/35
https://undocs.org/en/CCPR/C/GC/32
https://undocs.org/en/CCPR/C/GC/36
http://www.en-hrana.org/three-arrestees-of-november-protests-were-sentenced-to-death
http://www.irna.ir/news/83628809/
http://www.irna.ir/news/83628809/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iran-scores-injured-as-security-forces-useunlawful-force-to-crush-protests/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iran-scores-injured-as-security-forces-useunlawful-force-to-crush-protests/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iran-scores-injured-as-security-forces-useunlawful-force-to-crush-protests/
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 50شدند، دستگیر نفر 30 حدود داشت اظهار قضاییه قوه که حالی در. است گرفته صورت قانون ابقمط زور از استفاده ومی شود 

اری مورد بازداشت در معترضان که است شده گزارش 5۱.داشتحکایت  نفر 500 حدود دستگیری از دیگر های گزارش ت ر بدرف را  ق

 به نفر ۱3 حداقل 52.شته باشند نگهداری می شدندکسی دا با ارتباطاجازه در محل نامعلوم بدون اینکه  نآنا از برخی و گرفتند

اه شش به ،قربانیانبه یاد  شمعروشن کردن  و مراسم حین در فیلم و عکس گرفتن با جمله از ،تظاهرات در شرکت اتهام ا م نج ت  پ

 53.شدند محکوم حبس سال

 قربانیان آزار و پاسخگویی عدم

 درمفرط زور استفاده از در مورد  گستردهگزارش های  از ایرانی مقاماتکافی توسط  تحقیقاتام انج عدماز  شدت به دبیرکل. 23

 وصادر کرده را عملیات ناقض حقوق بشر این  دستور که کسانی پاسخگویی عدمهمچنین  و ،2020 ژانویه و 20۱9 نوامبر اعتراضات

 کرده تنظیم 20۱9 نوامبر اعتراضات قربانیان به خسارت جبران برای ار ای برنامه دولت که حالیدر . استآن را انجام دادند، نگران 

ر و امنیتی نیروهایملزم کردن  برایسازوکاری  یا وقایعباره  در مستقل یتحقیقبه مثابه نتوانست  اقدام این 5۴بود، امات سای به  مق

جوع شود به ر) باشد نقض جدی موارد سایر ومنجر به مرگ مفرط  از نیروی استفاده در پاسخگویی

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13کرد عنوان خسارت تأمین را تحقیق از هدف خود اظهارات در دولت .(۱8 و ۱5 ، بندهای. 

 اعتراضات در داده رخ نقض موارد مهه باره دررا  طرفانه بی و مستقل یتحقیقات که خواهد می ایران اسالمی جمهوری از دبیرکل

به پاسخگویی وادار را  مسئولین و دهد انجام ،بازداشت در انبا آن بدرفتاری و معترضان کشتن جمله از ،2020 ژانویه و 20۱9 نوامبر

 .کند

 عنوان به که شدند مجبور ها خانواده موارد، برخی در. است نآنا علیه هایتهدید وقربانیان  های خانواده آزار نگران دبیرکل. 2۴

 علناً که هایی خانواده. بگویند دروغ خویشاوندانشانباره وابستگی مبلغی را پرداخت کرده و یا در ،اجسادبرای تحویل  شرط پیش

ده از رخیب که شده گزارش. شدند روبرو بازداشت و تهدید آزار، جمله از اقدامات تالفی جویانه با ،بودند عدالت خواستار وا  های خان

 مقامات اذیت و آزار به دادن پایان راه که تنها به علت مشکالت مالی و یا این احساس فشار می کردند که ،شده کشته معترضان

  55.ندرا بپذیریا دیه شهادت  شد، وضعیت می تلقی

تخابات مجلس  ان

 مردم مشارکت میزان کشور وزارت. کرد برگزار رامجلس  انتخابات دوره یازدهمین ایران اسالمی جمهوری ،2020 فوریه 2۱ در. 25

پس از انقالب سال  مشارکت ، که پائین ترین ارقامکرد اعالمدرصد  ۴/25و  درصد 57/۴2 به ترتیب را تهران و استان کشور در

 ینفر ۱۶،۱۴5 از. نشان می دهد 20۱۶ انتخابات در مشارکت درصد ۶۱.8 به نسبترا  یشدید کاهش ومحسوب می شود  ۱979

                                                             
  www.isna.ir/news/98102418714/.رجوع شود به  50
 /versityonuni-crackdown-state-in-arrested-assaulted-civilians/2020/01https://iranhumanrights.org-رجوع شود به 5۱

-2019-November-Rights-content/uploads/IranHuman-https://iranhumanrights.org/wp; and ukraine/-plane-protests

..pdfProtests-2020-January  
/ot-force-useunlawful-forces-security-as-injured-scores-iran/2020/01www.amnesty.org/en/latest/news-رجوع شود به  52

./protests-crush  
  /downing-plane-about-protests-prosecutions-iran/2020/05/08www.hrw.org/news.رجوع شود به   53
  44322content?id=-http://farsi.khamenei.ir/news.رجوع شود به  5۴
   /83681527www.irna.ir/news/.رجوع شود به  55

https://undocs.org/en/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
http://www.isna.ir/news/98102418714/
http://www.isna.ir/news/98102418714/
https://iranhumanrights.org/2020/01/civilians-assaulted-arrested-in-state-crackdown-onuniversity-protests-plane-ukraine/
https://iranhumanrights.org/2020/01/civilians-assaulted-arrested-in-state-crackdown-onuniversity-protests-plane-ukraine/
https://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/IranHuman-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
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 کرد خاطرنشان خود اظهارات دردولت  58.، را تائید کردزن 73۶ شامل 57نفر ۱۴8،7 صالحیت نگهبان شورای 5۶،داوطلب شدند که

ودند زن اول، دور منتخب 27۶ زا نفر هفده. ندنداشترا  قانون توسط شده تعیین الزم شرایط زیرا شدند، صالحیت رد نامزدها که . ب

 .59شدندآن  تحریم خواستار عادالنه و آزاد انتخابات برگزاری عدمعلت  به مخالفان همچنین و دولتسابق  مقامات از تعدادی

 

 بیان و عقیده آزادی حق - ج

 و عقیده حقاجرای  بادر ارتباط  را ایران اسالمی جمهوری یقانون و اساسی قانون چارچوبموجود بین  ناسازگاری دبیرکل .2۶

که با افزایش کنترل دولت و سانسور ادامه یافت فضای دیجیتال در اطالعات  کنترلگسترش . مورد توجه قرار می دهد ،بیان آزادی

 اینترنتی یمجرا از روشنی تعریف تاه شد موظف ای کمیته ای، رایانه جرایم قانون طبق که داشت اظهار دولت. همراه بود اینترنت

 نهاد دوتوسط  المللی بین اینترنتی ارتباطات تمام. کنند می تضعیف را عمومی آرامش  و امنیت کهارائه دهد  هایی وبسایت برای

 فیسهایی مانند پلتفرم  ۶0.کند کنترل را اطالعات جریانتا  هدکه به دولت این امکان را می د یرددر دسترس قرار می گ دولتی

 کشور کل دادستان معاون ،20۱9 اوت 3۱ در. نیستند دسترسی قابل)وی پی ان(  مجازی خصوصی شبکه یک بدون یترتوی و بوک

 کشور در مستقر شده فیلتر های وبسایت به خدمات ارائهعدم  به ملزم را اینترنتارائه دهنده  های شرکت که کرد صادر را حکمی

 قطع کردند. را اینترنت 2020۶3در  بار دو و 20۱9۶2 در بار سهدست کم  مقامات ۶۱.دکن می

 دررا  همراه تلفن و اینترنتقطعی  بزرگتریندستور  ملیامنیت  عالیشورای  اعتراضات، به واکنش در ،20۱9 نوامبر ۱۶ در .27

 و بتثاخط  اینترنت رسید. ۶۴ درصد سطح معمول 5 اتصال به، اقدامی که در نتیجه آن نرخ  کرد صادری ایران اسالمجمهوری 

ه تلفن داده ارتباطاتهر چند  ۶5شدند، قراربردوباره  تدریج به نوامبر 27 و نوامبر 2۱ از ترتیب به همراه تلفن داده ارتباطات ا همرا  ت

که شامل  بود بیان آزادی حقدر  غیرقانونی تداخل این کهبر  عالوه قطع اینترنت ۶۶.بود محدود ها استان از برخی در دسامبر 5

 وقایع از گزارشتهیه . دارد تأثیر اقتصادی های فعالیت و حقوق سایر بر ،می شود اطالعات انتقال و دریافت جستجو،در  آزادی

 ۶7.شد ترمحدوددولت توسط  نگاران روزنامه اذیت و آزار و سانسور با 20۱9 نوامبر
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ر ،کند منتشر "دروغ اخبار" که را کس هرقوه قضائیه  که داشت اظهار تهران کل دادستان ،۱9کووید زمینه شیوع  در .28  احضا

رت ،2020 مارس در ۶8.شد تشکیل نآنا علیه قضایی پرونده ۱3۶،۱ و شدند دستگیر نفر ۶00،3 از بیش ،متعاقباً. کند می مور وزا  ا

ر در خارج منتشره توسط سرویس های خبری فارسی زبان مستق "جعلیاخبار " اصطالح به با مبارزه برایرا  ویژه یگروهکار خارجه

کووید  گسترش علیه اقدامی عنوان بهها  روزنامهتمام  توزیع و چاپ تعلیق به منظور را حکمی ،مارس 30در  .کرد ایجاد ۶9کشور

فوریه در گزارش در مورد انتخابات مجلس  تهیهبابت  ها کاریکاتوریست و نگاران روزنامه که است شده گزارش 70.کرد صادر ۱9

 در اوایل روزنامه نگار 2۱تا  5بین ان از بین آنگزارش شده است  محاکمه شدند. و بازداشت احضار، ۱97۱ید و شیوع کوو 2020

 اتهامات و اجتماعی های رسانه شان درهای حساب بر نظارت بازجویی، تجهیزات، مصادره منازل، به یورش طریق از 2020 فوریه

 جمله از کشور، از خارج در مستقر زبان فارسی خبری های سازمان کنانکار قضایی آزار 72هدف قرار گرفتند. ملی امنیت تهدید

 می خاطرنشان دبیرکل 73.است کننده نگران همچنان ایران اسالمی جمهوری در نآنا های خانواده و فارسی سی بی بی سرویس

 مسالمت عاتبرگزاری تجم و اعاتاجتم بیان، آزادی مورد در توصیه 25 از مورد ۴ تنها خود جهانیادواری بررسی  در دولت که کند

 .پذیرفت را آمیز

 

 ۱9کووید  وضعیتد. شرایط بازداشت و آزادی موقت تحت 

  گاه هاشرایط بازداشت

 شرایط بهبود زمینه درادواری  جهانی بررسیدریافت شده در  ایران اسالمی جمهوریبه  توصیه سه هر پذیرش از . دبیرکل29

 نگران دبیرکل حال، این با. دهند انجام ها آن اجرای برای فوری اقدامات تا کند می تشویق ار مقامات و کند می استقبال زندان

 زندان در را ۱9کووید  شیوع احتمال ،بهداشتی مسائل و ظرفیتاز دیرباز وجود داشته مانند جمعیت بیش از که  یکه مسائل است

ا وموجود است  محدود میزان به کننده، عفونی ضد مواد و صابون جمله از بهداشتی، محصوالت. است کرده تشدید ایران های  در ی

 75.کند می دشوار را فیزیکیگذاری  فاصلهاجرای  ،حد از بیش ازدحام که اند داده تشخیص دولتی مقامات 7۴.نیست دسترس
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 امکانات و آب هب دسترسیوعدم  تخت کمبود ها، سلول در ازدحامدهنده وجود مشکالتی مانند  نشان زندان چند از ها گزارش

 7۶.است بهداشتی

 عالی کمسیاریای 77.است شده ظاهر ۱9کووید  عالئم بوده است و در بعضی مثبت زندانیانتشخیص برخی آزمایش نتیجه . 30

 و 78قرنطینه نشدنو  ،در نتیجه بی توجهی انفرادی سلول در زندانیان مرگباره  در راگزارش هایی  ملل متحد سازمان بشر حقوق

و گزارش هایی از  ،و یا نشان دادن عالئم بیماری ۱9بازگردانده شدن زندانیان به سلول های عمومی شلوغ پس از ابتال به کووید 

قرار داشتن در معرض  ، به خاطرجرائم خشونت آمیزانجام به بخش های نگهداری افراد تحت بازداشت به واسطه زندانیان انتقال 

 . دریافت کرده است ویروس

 موقت های ادیآز

 فوریه 27 و 2۴ در. را تصدیق می کند یتخفیف اقدام عنوانه ب زندانیانبه  موقت آزادی اجازه برایاقدامات مقامات  دبیرکل. 3۱

به از حبس  موقتصورت  به ددا می اجازه شرایط واجد زندانیان به که کرد اعالم را بخشنامه دو قضاییه قوه رئیس ،2020

د شده زندانیانبرآورد کرده اند که شمار  رسمیهای  گزارش 80.شد تمدید 2020ه م 20 تا بار دوکه بروند  79مرخصی زا  به موقتا آ

 کهدولت اعالم کرد  82.رسیده است آوریل ۱9 درنفر  000،۱00 به 20208۱ مارس 3 درنفر  000،5۴ از و است یافته افزایش تدریج

دالیل به  ،را داشتندآزادی موقت  شرایط که زندانیانبعضی  شده، دریافت اطالعات طبق. اند شده آزاد موقت طور به نفر ۱20،000

درخواست های آزادی  ارزیابی است حاکی ها گزارش شامل آزادی موقت نشدند. ،با مبالغ باال وثیقهارائه نیاز به  جمله از مختلف

 83.ه استمنجر شد اعتراض به موارد برخی در وشده  و مرخصی از زندان به کندی انجام موقت

دی  از برنامه عقیدتی، و سیاسی زندانیان جمله از زندانیان،گروه های  از برخی نامتناسبیه صورت ب که است نگران . دبیرکل32 زا آ

آمیز خشونت جرائم به  محکومرا که  انیآن مورد، چند استثنای به ها، بخشنامه این صالحیت معیارهای. شده اند محرومموقت 

. کند میاز آزادی موقت منع  ،بوده باشد حبس سال پنج از بیش مجازاتکه حکم  یصورت در ،هستند ملی امنیتجرایم جدی و 

شهروندان  وکال، بشر، حقوق مدافعان نتیجه، در. باشد گذرانده را مجازات سوم یک باید فرد باشد، سال پنج از کمتر مجازات اگر
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 مدت طوالنی اتاتهام رایب که ،عقیدتی زندانیان همچنین و قومی و مذهبی های اقلیت ،زیست حیطمفعاالن  خارجی، و دوتابعیتی

 . شوند مند بهره موقت آزادی از توانند نمی اند، شده زندانی ملی امنیت

 زندانیان"مام ت به موقتآزادی  اعطای از دادستان معاون امین وزیری که است شده گزارشالبرز  و تهران های استان در. 33

. است شده دریافت آباد وکیل و آباد عادل تبریز، های زندان از مشابهی های گزارش . همچنین،است کرده خودداری "سیاسی

از دریافت مرخصی از  نیز هستند محاکمه انتظار در 20۱9 نوامبرهای  اعتراض درعلت شرکت  به که افرادی است شده گزارش

 موقت بازداشت درکه  یافرادبرای  وثیقهقبول در  اینکه قضات بر مبنی مارس 20 در قضائیه قوه عیهاطال 8۴.اند شدهزندان محروم 

 85.است نشدهمنجر  آزادیموردی از هیچ  به هنوز ،کردخواهند  بررسی و بازنگری ،قرار دارند پیش از محاکمه

شته دون ب یا کرده ردرا  پزشکیل ی مبنی بر دالئها درخواستمکررا  دادستانیدفتر  کهبود  حاکی ها گزارش. 3۴ . استپاسخ گذا

ادری کامران و طاهباز مراد مصاحب، مسعود نمازی، سیامکمانند  تابعیتی دو و افراد ستوده، نسرینبشر  حقوق وکیل ز ق  جمله ا

محروم  موقت آزادی و خطرناک، ازحیات  کننده تهدید در برخی موارد زمینه ای و بیماری هایداشتن  رغم به کههستند  کسانی

 های مراقبت به کافی دسترسیان آن از یک هیچ بهند، تگرف قرار ۱9معرض کووید  این افراد در از آنکه برخیبا وجود . شده اند

 سیاسی، زندانیان آزادیمربوط به  پیشنهاد دوبه صورت ناقص  تنها ایران اسالمی جمهوری 8۶.است نشده داده بازداشت در پزشکی

  .پذیرفت شد ارائهبه آن  جهانیادواری  بررسی از بخشی عنوان به که را وکال و بشر وقحق مدافعان

هایی  گزارش و زندان 9 حداقل در ناآرامی به منجرمرخصی از زندان  موقتاعطای  روند از رضایت عدم و ۱9کووید  از ترس. 35

 3۱و  30روزهای  در ترتیب به در شیبان و سپیدار های زندان در خشونت خوزستان، استان در. شدزور مفرط  از استفادهدرباره 

 می گفته 88.استجریان آن  در در میان بازداشت شدگان زخمی ۱3 و کشته ۱5 از حاکی ها گزارش و 87به وقوع پیوست مارس

 برخی و کشته بازداشتی 20 کم دستو  کردند، استفادهزور مفرط  از شیبان زندان در اعتراضات سرکوب برای امنیتی نیروهای شود

د زندان در درگیری مارس، 28 در 89.بردند سر بهو محروم از هرگونه ارتباط  در محل نامعلوم بازداشت در متعاقباً دیگر ا اب  منجر مه

نج و کشته نفرحادثه ای که در نتیجه آن یک  ،توسط نیروهای امنیتی شد زندانیان  سوی بهشلیک  و آور اشک گازاستفاده از  به  پ

داخل زندان، های  به علت دست داشتن در اعتراض انتظار اجرای حکم در افراد از برخی اعدام ها، گزارش بر بنا 90.شدند زخمی نفر

 ندامتگاه و اوین زنداندر  زندانیان. داد رخ پارسیلون و آباد ادلع الوند، تبریز، های ندانز در یبیشتر های ناآرامی .شد تسریع

                                                             
  hranews/a/2020news.org/-www.hra-24369/.رجوع شود به  8۴
   /2232942https://tn.ai.رجوع شود به  85
  =LangID=E25803www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID&.رجوع شود به  8۶
  ENGLISH.pdf1322372020www.amnesty.org/download/Documents/MDE;رجوع شود به  87

-pandemic-duringcovid19-forces-security-by-killed-prisoners-www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iranand 

./protests 
   pdf603_www.iranrights.org/attachments/library/doc..رجوع شود به  88
/19duringcovid-forces-security-by-killed-prisoners-iran/2020/04www.amnesty.org/en/latest/news-رجوع شود به  89

./protests-andemicp  
   =LangID=E25773www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID&;رجوع شود به  90

 ./4178www.iranhr.net/en/articles/and   

http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24369/
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http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25803&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25803&LangID=E
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http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1322372020ENGLISH.pdf
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http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-duringcovid19-pandemic-protests/
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-duringcovid19-pandemic-protests/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-duringcovid19-pandemic-protests/
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http://www.iranhr.net/en/articles/4178/
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در  ۱9پیشگیرانه کووید  تدابیر گیریبه کار عدم به اعتراض در ستوده، نسرینبشر  حقوق وکیل جمله از بزرگ، تهران مرکزی

 9۱.اند زده غذا اعتصابزندان، دست به 

 هسال ۱0 حکم که امیری، ارس. شدند فراخوانده زندان به 2020 هم اوایل در ،رفته بودنده به مرخصی ی کزندانیان ازشماری  .3۶

ا ؛شد به مرخصی فرستاده موقت طور به ،2020 آوریل 9 در بود، شده تأیید 20۱9 اوت در ملی امنیت اتهامات به شحبس م  ۴در  ا

به  مارس 7 در که نآ از پس کار، حقوق فعال و معلم لنگرودی، بهشتی محمود 92.اوین بازگرددبه او دستور داده شد به زندان  هم

 را ۱9با خود کووید   است ممکن بازگشتی زندانیانکه  از آنجا 93.شد بازگردانده زندان به ،2020 مه ۱۱ در مرخصی فرستاده شد،

 9۴.شود انجام بازداشت های محل در ریبیما و پیشگیری آمادگی، افزایش برای الزم اقداماتباید  بنابراین ،بیاورند زندان به

 

 دختران و زنان وضعه. 

 ،جابجایی آزادی خانوادگی، مسائل در زمینه  جمله از جنسیت، اساس بردر عمل  و قانون درادامه دار  تبعیض مورد در دبیرکل. 37

 ای دورهبررسی  در دولت متأسفانه،. ر نگرانی می کنداظها قضائیسیاسی و  های سمت به دسترسینیز  و ورزش، و فرهنگ اشتغال،

 .پذیرفتناقص  یاکامل  صورتمورد را به  ۱9 تنها دختران، و زنان وضعباره  در توصیه 85 از ،خود جهانی

 ،پیشنهادی الیحه 95.کنند برطرف را خشونت برابر در زنان ازحمایت  الیحهکاستی های  تا کند می تشویق را مقامات دبیرکل. 38

 خطر حتیآن  مقررات از  برخیو  ،(3۶ بند ،A/HRC/43/20 بهرجوع شود )را فراهم نمی کند  زنان از کافیو مراقبت  حمایت

ر انندم ،۱9کووید  9۶.دهد می یشافزا را ثروم جبران و عدالت به دسترسی از جلوگیری یا خشونت معرض در گرفتن قرار نقاط  سای

 با رااورژانس  اجتماعی خدمات مقامات که حالی در. شد خانگی خشونتمیزان  افزایش باعثایران  اسالمی در جمهوری ،جهان

ده نجات یافتگان و بازماندگان ناکافی باقی مان برای پشتیبانی خدمات 97،ه اندتقویت کرد قربانیان برای تلفنی خطوط معرفی

خواهد  تأمین خشونت برابر در زنانبرای  امنیت الیحه، تصویب به منتهی روند در کهرد بیان ک خود اظهارنظرهای در دولت 98است.

 . شد

 

                                                             
9۱;/prisoners-sotoudeh-nasrin-coronavirus-iran/5804725https://time.com/    

-families-our-beby-us-let-die-to-going-were-if-sotoudeh-nasrin-https://iranhumanrights.org/2020/03/coronavirusand 
./sides 

 amiriprison.html-aras-resident-uk-jailed-releases-iran/2020/04monitor.com/pulse/originals/-www.al ;رجوع شود به  92

.jail-iran-to-returned-be-ratcliffemay-zaghari-nazanin-rise-www.theguardian.com/news/2020/may/05/fearsand  
 /prisoners-detained-wrongfully-free-iran/2020/03/12www.hrw.org/news;رجوع شود به  93

./21658-www.hranews.org/2019/hranews/aand   
/controlof-and-prevention-Preparedness/0019/434026www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file-رجوع شود به  9۴

.1prisons.pdf?ua=-in-19-COVID  
 .از الیحه پیشنهادی 77، ماده  /2098195https://tn.aiبه رجوع شود  95
/women-securityof-and-dignity-protection-the-for-bill-the/1398/07https://persian.iranhumanrights.org-رجوع شود به  9۶

./violence-against  
   /GKHU00https://iqna.ir.رجوع شود به  97
  .83656641www.irna.ir/news/; 1IRN//6/34A/HRC/WG/;رجوع شود به  98

.www.radiozamaneh.com/488134and  

https://undocs.org/en/A/HRC/43/20
https://time.com/5804725/iran-coronavirus-nasrin-sotoudeh-prisoners/
https://iranhumanrights.org/2020/03/coronavirus-nasrin-sotoudeh-if-were-going-to-die-let-us-beby-our-families-sides/
https://iranhumanrights.org/2020/03/coronavirus-nasrin-sotoudeh-if-were-going-to-die-let-us-beby-our-families-sides/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/iran-releases-jailed-uk-resident-aras-amiriprison.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/iran-releases-jailed-uk-resident-aras-amiriprison.html
http://www.theguardian.com/news/2020/may/05/fears-rise-nazanin-zaghari-ratcliffemay-be-returned-to-iran-jail
http://www.hrw.org/news/2020/03/12/iran-free-wrongfully-detained-prisoners
http://www.hrw.org/news/2020/03/12/iran-free-wrongfully-detained-prisoners
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-controlof-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-controlof-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
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https://persian.iranhumanrights.org/1398/07/the-bill-for-the-protection-dignity-and-securityof-women-against-violence/
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 ها اقلیت وضع. و

یه تبعیض جمله از 99،تثبیت شدهکه در قانون اساسی دین  اساس بر تبعیض بازنگری و لغو برای عمل ابتکار عدم از دبیرکل .39  عل

 ،مجازات و دستگیری ،تجراح مرگ،موارد  به منجر مذهبی و قومی های اقلیت اعضای علیه خشونت و تبعیض. است نگران ،بهائیان

رویه قضایی  از پس ،2020  فوریه 3 در. است شده ملی امنیت به مربوط اتهامات واسطه به مرگ و مدت طوالنی حبس همچنین و

 به را کرد اقلیت عضو هفت علیه اعدام حکم عالیدیوان  ۴۱ شعبهبود،  به دور بشر حقوق للیالم بین هایمعیار از کهو محاکمه ای 

ر  و اند شده محکوم حبس سال ۱0 از بیش به نفر هفت هر. کرد تأیید مذهبی مطالب توزیع و مذهبی جلسات در شرکتعلت  ا ب ن ب

طی  که کند می نشان خاطر تأسف با دبیرکل ۱00.اند گرفته قرار تحقیرآمیز و سانیغیران رفتارهای سایر و شکنجه مورد گزارش ها 

 . پذیرفته است را توصیه در مورد آزادی مذهبی 25 از مورد 9 تنها دولت جهانی خود،ادواری بررسی 

 

 اجتماعی و اقتصادی حقوقها بر  تحریم وی اقتصادی ها چالش تأثیرز. 

بافتار  در بشر حقوق وضع ارزیابی اهمیت به (A/HRC/43/20 and A/74/273) ودخ قبلی های گزارش در کل دبیر. ۴0

ریت ءسو و شده ادراک فساد گسترده، بیکاری باال، تورم زندگی،معیارهای سطح  کاهش. کرد اشاره توجه قابل اقتصادی بحران  مدی

 شامل اقتصادی-اجتماعی اخیر های چالش. است زده دامن 20۱7 دسامبر زمان اعتراضات از مردم نارضایتی به وجوه عمومی

 های محدودیت و ۱9ی کووید گیر همه اثرات و نفت یالملل بین قیمت شدید افت ها، تحریم اعمال با مرتبط منابع های محدودیت

ونی را ها تحریم که کرد تأکید دیگر بار خود اظهارات دردولت . بوده است تر گسترده اقتصادی های فعالیت در آن با مرتبط ان  غیرق

 .کرد مطرح بشر حقوق بر ها آن تأثیراره ب در را هایی نگرانی و داند می

 نابرابری و فقر

پژوهش های  مرکز ،20۱9 در یتحقیق در. استاختالف  مورد همچنان ایران اسالمی جمهوری در فقر میزان از ها بیارزیا .۴۱

ا روستایی جمعیت از درصد ۱۱.۶ و شهری جمعیت از درصد ۱۴.9 ،20۱7 و 20۱۶ های سال در که دریافت ایران مجلس  درآمد ب

 می زندگی فقر خط زیر که دهند می تشکیل راافرادی  سوم دو زنان. دردنک می زندگی ،اساسی نیازهای بیشتر تأمین برای ناکافی

 ،20۱7 از زندگی های هزینه شدید افزایش به توجه با. شود میبراورد  درصد 33 و 30 ترتیب به هادرصد این کرمان و قم در. کنند

 زندگی فقر خطبه  نزدیک جمعیت از نیمی یباتقر شود می زده تخمین که آنجا از. فته باشدیا افزایش فقر سطح که رود می انتظار

 و استان های سیستان جمعیت ۱0۱.را تجربه می کنند اقتصادی-اجتماعیامنی و عدم اطمینان ناجمعیت  اکثریت کنند، می

 خدمات به محدود دسترسی و تر پایین درآمدی وحسط محیطی، زیست طراتاخمعلت  به خوزستان و بلوچستان، کردستان

رد  ،۱9بحران کووید در نتیجه  .استرو به رو اقتصادی مضاعفی -های اجتماعی با سختی باالتر بیکاریخ نر و اجتماعی دا حتمال  ا

 شاغل رسمی غیرصورت  بهکه  نفر 700،000 جمله از باشند، مدت طوالنی بیکاری خطر معرض در دیگر انسان میلیون چهار

                                                             
 .۱3جمهوری اسالمی ایران، ماده  ۱979قانون اساسی سال  99

 2020مارس  25مورخ   5/2020UA IRN رجوع شود به ۱00
   /1090439https://rc.majlis.ir/fa/report/show.رجوع شود به  ۱0۱

https://undocs.org/en/A/HRC/43/20
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 جهانیادواری ررسی ب در که فقر کاهشمربوط به  خاص توصیه سه هراقص ن یا کامل پذیرفتناقدام دولت در از  دبیرکل ۱02.هستند

 . می کند استقبال اقتصادی-اجتماعی حقوق به مربوط توصیه 52 از مورد 50 واست  شده انجام

 ۱9کووید  و اقتصادی بحران

 در ،تضعیف شده است ها تحریمانباشته ات اثر به دلیلکالن  اقتصاد همچنین و ملی سالمت نظام اینکه علت به از جمله  دولت. ۴2

 سقوط ،تقاضا و عرضهدر زمینه  همزمانتکانه های وارد آمدن  باعث یگیر همه این. است شده روبرو مشکل با ۱9کووید  مهار

 را خود اقتصادی رشد نیبی پیشمیزان  (IMF) پول المللی بین صندوق. شد داخلی تقاضای کاهش همچنین و کاال و نفت قیمت

 ۱03.پائین آورد 2020 در (GDP) داخلی ناخالص تولید کاهش درصد ۶ به ایران اسالمی جمهوری برای

ر انتقاد مورددر این زمینه  دیرهنگام اقدامعلت  به و شد روبرو هایی چالش با ۱9کووید  بهخود  پاسخ در دولت. ۴3 را  ۱0۴.گرفت ق

 در را هایی نگرانی ،ملی و محلی حوسط در ۱9کووید  بهمبتالیان در ارتباط با شمار  مقامات طتوس شده اعالم ارقام در ناسازگاری

 فقط بمانند، خانه در کردند توصیه مردم به مقامات فوریه اواخر که حالی در ۱05.کرد ایجاد یتشفافنبود  وعدم دقت گزارش ها باره 

ری  مارس 27 تا شهرها داخل در رسمیو محدودیت های تعطیلی  از وکردند  مذهبی اماکناقدام به تعطیلی  مارس اوایل در خوددا

 رکورد ژوئن، ۴ در ۱07.شد مجاز شهری بین سفرهای وگرفتند  فعالیت اجازه متوسط وکم  خطربا  مشاغل آوریل، ۱8 از ۱0۶.کردند

ا  ۱08.داد افزایش ،بازگشایی از پسیروس ناشی از وافزایش موارد ابتال باره  در را ها نگرانی که شد گزارشابتال  مورد 357۴ روزانه ن ب

ر  عمومی، سالمت بر آن منفی بالقوه تأثیربا وجود تصمیم دولت برای کاهش اقدامات در راستای مهار شیوع ویروس ، بر گزارش ها ب

 ۱09گرفته شده بود.اقتصادی تعطیلی ها پایه ارزیابی های گوناگون از عواقب 

 در وکرد  برداشت ۱۱0ملی توسعه صندوق از دالر میلیارد ۱.۱ مبلغ گیری همه اقتصادی وسالمت  راتتأثی کاهش برای دولت. ۴۴

ایه ۱9مربوط به کووید بهبود امداد و در اجرای اقدامات  را داخلی ناخالص تولید از درصد ۱0 که کرد اعالم مارس ماه ری سرم  گذا

 یک برای معیشتی حمایت تحت پذیر آسیب خانوارهایمیان  الیم کمک های بسته توزیع اقتصادی محرک طرح در ۱۱۱.کرد خواهد

 خانوار میلیون 23وام بدون بهره به یک اعطای  دنبال به همچنین طرح این ۱۱2.است شده بینی پیش ماهه چهار اولیه دوره

                                                             
 /83745791www.irna.ir/news/;رجوع شود به  ۱02
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.https://khabaronline.ir/news/1356510and  
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 سهامفروش اقدام به  ،یرضه عمومعبا راه اندازی  دولت بودجه، کسری شکاف کردن پر و درآمد ایجاد برای ،آوریل در۱۱3.است

 پول المللی بین صندوق از همچنیندولت  .کرد خود، مازاد قرضه اوراق و فیزیکی های دارایی و ۱۱۴شرکت ۱8 در خود باقیمانده

 . مانده استباقی  بررسی دست در ژوئن ۱0 تا که ۱۱5،کرد یدالر میلیارد 5 درخواست دریافت وام اضطراری

 بهداشت بخش بر تأثیر

 محدودیت و ها تحریم کرد، تأکید (A/HRC/43/20 and A/74/273) خود قبلی های گزارش در دبیرکل کهگونه  همان. ۴5

 مورد داروهای درصد 97 تقریباً ایران اسالمی جمهوری اگرچه. است داشته بهداشت بخش بر ینامطلوب چشمگیر تأثیر انکیب های

 مورد خارجی تخصصی داروهای. است متکی اولیه مواد واردات به ها آن تولید برای کشوراین  ۱۱۶کند، می تولید راداخلی  استفاده

 بخش روی پیش های چالش ۱9کووید  گیری همه. است شده کمیاب 20۱8 از ۱۱7شندهکنادر و بیماری های  درمان برای نیاز

دارای  بیمار میلیون شش حدودتاثیرش شده است که داروها  قیمتتند در  شیب افزایش  و باعث ۱۱8است، کرده تشدید را بهداشت

 تحریمعلت  به شده گفته کهرا  خصوصی های شرکت اسامیاز فهرستی  دولت ۱۱9گیرد. را در بر می بیماری های مزمن و پیچیده

 تهیهتجهیزات پزشکی را به جمهوری اسالمی ایران متوقف کرده اند، داروهای حیاتی و عرضه  ،۱9کووید  شیوعزمان  از جمله از ها،

 .است شده میر و مرگ نرخ افزایش به منجر موضوع این کهمتذکر شد و  کرد

 هاتحریم  که است حاکی ها گزارش ،ملل متحد سازمان بشر حقوق عالی کمسیاریای توسط دهش دریافت اطالعات براساس. ۴۶

ند ،A/HRC/43/20رجوع شود به )برده باشد  بین ازآن  موجودی پرکردن برای رانظام سالمت  ظرفیت است ممکن (. 52-۴8 ب

 سال در یورو میلیون ۱3 به یورو میلیون 39 از ایران اسالمی جمهوری به اروپا اتحادیه ازشخصی مراقبت  تجهیزات صادراتارزش 

 جامعهبه گزارش  ۱20.است بوده کمنیز  شیوعاز  پیش از کشور در تجهیزات این موجودی دهد می نشان که یافت، کاهش 20۱9

اری، پرسنل کمبود و ۱2۱شخصیمراقبت  تجهیزات کمبود علت هب پرستار و پزشک ۱۱0 شمار ،0202 ژوئن 7 تا پزشکی،  ۱22پرست
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 های شرکت کم تعداد ۱23پزشکی، لوازم خرید برای ارز به دسترسی دردولت ی ها محدودیت بر عالوه. ندکرد فوت ۱9در اثر کووید 

ا پائ ۱2۴.است بر هم زده راعرضه  زنجیره ایران اسالمی جمهوری به کاال واردات به مایل نقل و حمل به ین بودن تعداد این شرکت ه

 است. ۱9با شیوع کووید  محدودیت های مرزی مرتبط و ها تحریمعلت 

 تضعیف ۱9و مقابله با کووید  گویی پاسخ برایرا  کشورها ظرفیت تواند می کهشده است  هایی تحریمخواستار لغو  دبیرکل. ۴7

م اقدامات از بشردوستانه های معافیت کهاعالم کرده نیز  ملل متحد سازمان بشر حقوق عالیی کمیساریا همچنین ۱25.کند  یتحری

 ۱2۶ته شود.گذاشاجرا به به صورت گسترده و عملی  ضروری، پزشکی ملزومات و تجهیزات برای پذیر انعطاف و سریع یمجوز با باید

 غذا حق و ۱27بشر حقوق از برخورداری در اجباری جانبه یک اقدامات منفی تأثیرباره  در ویژه گزارشگران توسط ها درخواست این

 ۱28.استشده تکرار 

 مجوزها و استثنائات بشردوستانه، های معافیت ها، تحریم

 به مربوط التمباد برای مجوز صدور های سیاست و مجوزها موجود، استثناهای" کهتاکید دارد  آمریکا متحده ایاالت دولت. ۴8

 خود قبلی های گزارش دردبیرکل  ۱29."هستندپا برجا " هتحت رژیم تحریمی مربوط "همچنان پرواز ایمنی و بشردوستانهاقالم 

 محدود دسترسی پیچیده، نظارتی فرایند که کرد نگرانی ابراز ،(۶2 بند ،A/74/273 و ؛5۴ بند ،A/HRC/43/20 بهرجوع شود )

 حتی ۱30،قرار می گیرند تأثیرلقوه تحت که با توسط طرف های ثالث حد از بیش پیروی و ارز کمبود شده،ن تحریم بانکداری به

رانسه، توسط که )اینستکس(ی تجار مبادالت از حمایت ابزار مارس، 3۱ در. است کرده محدود را بشردوستانه معامالت مان ف  و آل

د انجام را خود لهمبادنخستین  ۱3۱،هشدراه اندازی  ایران اسالمی جمهوری به اساسی کاالهای صادرات تسهیل برای یسانگل  ۱32.دا

د خبر سوئیس بشردوستانه تجارت نامه توافق طریق از ۱33مالی لهدبامنخستین تکمیل  از متحده ایاالت دولت ژانویه، 30 در  ۱3۴.دا

                                                                                                                                                                                                    
 https://cutt.ly/eyWdwbS; رجوع شود به  ۱22

9/fulltext-2667(20)30083-www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468 
ussanctions-iran-in-explode-cases-coronavirus-www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-رجوع شود به  ۱23

;3a9799c54512_story.html-11eab199-6aba-equipment/2020/03/28/0656a196-medical-and-drugs-to-access-its-hinder 

.crisis-19-irancovid-sanctions-ease-/uswww.hrw.org/news/2020/04/06and  
/fear-iraniandoctors-19covid-sanctions-spreads-coronavirus-iran/2020/03/03https://foreignpolicy.com-رجوع شود به  ۱2۴

./worst  
 it-fight-plan-time-war-needs-www.un.org/en/coronavirus/war;رجوع شود به  ۱25

-general-thesecretary-letter-correspondents-24/note-03-correspondents/2020-www.un.org/sg/en/content/sg/noteand 

.member-20-g 
   =LangID=E25744www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID&. رجوع شود به ۱2۶
   LangID=E25769wsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=www.ohchr.org/EN/Ne&. رجوع شود به 127
   =LangID=E25761www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID&.رجوع شود به  ۱28
 media-the-to-www.state.gov/remarks-3/.رجوع شود به ۱29
  Action.pdf-Humanitarian-and-_Sanctions019/06/19062content/uploads/-www.ipinst.org/wp.رجوع شود به  ۱30
presidentfederica-representativevice-high-statement/57475apan/https://eeas.europa.eu/delegations/j-رجوع شود به  ۱3۱

.instexinstrument_en-creation-mogherini  
 2329744transaction/-amt.de/en/newsroom/news/instex-www.auswaertiges;رجوع شود به  ۱32

.20-mar-31-pressbriefing-the-from-a-q-instex-files/iran/news/article/iran-www.diplomatie.gouv.fr/en/countryand   
  890releases/sm-https://home.treasury.gov/news/press.رجوع شود به  ۱33
  pdf20200416_factsheet_19center/sanctions/Programs/Documents/covid-www.treasury.gov/resource..رجوع شود به  ۱3۴

https://undocs.org/en/A/HRC/43/20
https://undocs.org/en/A/74/273
https://cutt.ly/eyWdwbS
https://cutt.ly/eyWdwbS
http://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30083-9/fulltext
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-ussanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11eab199-3a9799c54512_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-ussanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11eab199-3a9799c54512_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-ussanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11eab199-3a9799c54512_story.html
http://www.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-irancovid-19-crisis
https://foreignpolicy.com/2020/03/03/iran-coronavirus-spreads-sanctions-covid19-iraniandoctors-fear-worst/
https://foreignpolicy.com/2020/03/03/iran-coronavirus-spreads-sanctions-covid19-iraniandoctors-fear-worst/
https://foreignpolicy.com/2020/03/03/iran-coronavirus-spreads-sanctions-covid19-iraniandoctors-fear-worst/
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 در مالی موسسات توانایی یا تمایل عدمباره  در نگرانی ایجاد باعث همچنان ها نامه توافق ۱35دقت بایسته در الزامات حال، این با

 (.55 و ۴۴ بندهای ،A/HRC/43/20 به رجوع شود) دش می نیاز مورد اطالعات ارائه

 ۱3۶د،نده می را "اساسی پزشکی تجهیزات و داروها خاص، غذایی مواد از خیبر" واردات اجازه کلی مجوزهایآن که با وجود  . ۴9

 ۱38.شامل نمی شوند را اقالم برخی نهایی،بالقوه  استفاده از نگرانیعلت  به و ۱37محدود شده انددالر  000،500تا رقم این موارد 

مقابله با کووید  برایشناسایی شده  نیازهای ترین فوری بارهدر پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت فهرست در موارد ازشماری 

 220 از ایران اسالمی جمهوری به کننده صادر های شرکت به شده اعطا ویژه مجوزهای تعداد ۱۴0.دارند ویژه مجوز به نیاز ۱9۱39

 ۱۴۱.است یافته کاهش 20۱9 اول ماهه سه در مورد 3۶ به 20۱۶ چهارم ماهه سه در درخواست

 20۱9 در امدادی اقدامات سایر و متحد ملل سازماناز عملیات  مانع بانکی های محدودیت که تاس نگران همچنان . دبیرکل50

 و المللی بین خریدهای در و ایاالت متحده آمریکا خارجی هایسرمایه کنترل دفتر مجوزهای دریافت در هاتأخیر ترکیبی تأثیر. دش

 تیم برای را توجهی قابل عملیاتی هایچالش مالی، التمباددر انجام  ها محدودیت وداخلی  های حساب کردن پر در مشکالت

جرایی  یکانشر ومتحد  ملل سازمان محدود ظرفیت. است کرده ایجاد ایران اسالمی جمهوری در متحد ملل سازمان یکشور  آنا

ده کودکان، زنان، ملهج ، ازدارند قرار پذیری آسیببیشترین وضعیت  در که افرادی بر ،کیفیت با و موقع به خدمات ارائه برای  خانوا

 .گذارد می تأثیر پناهندگان، و مهاجران طبیعی، بالیای قربانیان درآمد، کم های

 

III. ملل سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای دفتر و سازوکارها با همکاری 

 بشر حقوق معاهده نهادهای با همکاری .الف

 بشر حقوق معاهده های ارگان به را خود ارائه نشدهادواری  های گزارشا ت کند می تشویق را ایران اسالمی جمهوری ،دبیرکل. 5۱

 اقتصادی، حقوق المللیبین میثاق سیاسی، و مدنی حقوق المللی بین میثاقها که تحت  آن جمله از ،کند ارسالمتحد  ملل سازمان

موعد  20۱8 و 20۱۴ ،20۱3 های سال از ترتیب به کهنژادی  تبعیض اشکال همه محو المللیبین معاهده و فرهنگی و اجتماعی

 تعامل برای را خود تعهد دولت. کند می تشویق را ای معاهده های ارگان های توصیهپیروی از  همچنین دبیرکل. استگذشته آنها 

 . کرد تکرارارائه نشده ادواری  های گزارش ارائه و بشر حقوق المللی بین سازوکارهای با

                                                             
ussanctions-iran-in-explode-cases-coronavirus-www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-رجوع شود به  ۱35

; 3a9799c54512_story.html-11eab199-6aba-equipment/2020/03/28/0656a196-medical-and-drugs-to-access-its-hinder 

 .health-right-iranians-harm-sanctions-pressure/useconomic-www.hrw.org/report/2019/10/29/maximumand  
 pdf20200416_factsheet_19center/sanctions/Programs/Documents/covid-www.treasury.gov/resource.. رجوع شود به  ۱3۶
   center/sanctions/Programs/Documents/iran_gle.pdf-www.treasury.gov/resourceرجوع شود به  ۱37
  pdf20200416_factsheet_19center/sanctions/Programs/Documents/covid-www.treasury.gov/resource. .رجوع شود به  ۱38
  ministryrequirements-health-Iranian-of-list-publishes-Zarif/156654s://en.mehrnews.com/news/http.رجوع شود به  ۱39

140..pdf8gtsr_glcenter/sanctions/Programs/Documents/-www.treasury.gov/resource   
ussanctions-iran-in-explode-cases-coronavirus-shingtonpost.com/world/middle_east/aswww.wa-رجوع شود به   ۱۴۱

-11eab199-6aba-equipment/2020/03/28/0656a196-medical-and-drugs-to-access-its-hinder
._story.html54512c9799a3  

https://undocs.org/en/A/HRC/43/20
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http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-ussanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11eab199-3a9799c54512_story.html
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 تصویب مورد درآن  جهانی ای دوره بررسی سوم چرخه طی که هایی توصیه ازشماری نسبت به لت عدم پذیرش دو از دبیرکل. 52

 راتوصیه  3 پذیرفت، را یک مورد ،نپذیرفت را مورد 27 دولت. کند می تاسف ابراز ،ه بودکرد دریافت بشر حقوق المللی بین اسناد

های بین المللی تصویب معاهدات و پیمانامکان در ارتباط با که را  توصیه ای 3۶ از مورد 5 و مورد پذیرش قرار دادبه صورت ناقص 

  مورد توجه قرار داد. ، دریافت کرده بود المللیبین کیفری دیوانمنشور رم برای و حقوق بشر 

 

 جهانی ادواریی بررس با همکاری. ب

ز بخشی عنوان بهایران  اسالمی جمهوری تعاملی گفتگوی رد بشر، حقوق ستاد دبیر سرپرستی به ایرانی، رتبه عالی هیئت یک. 53  ا

 جمهوری ملی گزارش ارائه جمله از ،مذکور تعامل از دبیرکل. دکر شرکت 20۱9نوامبر 8 در ،انایر جهانیادواری  بررسی سومدور 

 .کند می استقبال ،رسیبر دوم چرخه از ها توصیه اجرای درباره ایران اسالمی

مورد پذیرش قرار به صورت ناقص را  مورد ۴5 ،توصیه را پذیرفت ۱۴3دولت  .کرد دریافت توصیه 329 دولت ،بررسی طی در. 5۴

 را ها آن فقط یا کرده رد را ها توصیه از برخی که کرد استدالل دولت. کرد رد را توصیه ۱23 ومورد را مد نظر قرار داد  ۱8 ،داد

 مفروضات و نامناسبلحن  حاوی، ماهوی مهم اهدافبا وجود  ،یاو  اشتندد مغایرت کشور قوانین با زیرا استمورد توجه قرار داده 

 (.2، بند A/HRC/43/12/Add.1رجوع شود به ) بودند نادرست

 کنداستفاده به صورت فعال  مربوطه های سازمان سسات ومو سایر و مدنی جامعه فعاالناز  تا کند می تشویق را دولت دبیرکل. 55

 . کند فنی کمکدرخواست  متحد ملل سازمان از ها توصیه اجرای برای ،لزوم صورت در و

 

 بشر حقوق شورای ویژه های رویه با همکاری -ج

 دررا  ویژه گزارشگر مأموریت بشر حقوق شورای ،۱9کووید علت  هب خود جلسه سومین و چهل تعلیق با ، 2020 مارس در. 5۶

 سومین و چهل سرگیری از زمان تادر حال انقضا،  های مأموریت سایردر کنار  ،ایران اسالمی جمهوری در بشر حقوق وضع مورد

 با ویژه گزارشگر ،2020 مارس ۱0 در. کرد تمدید استثنائیبه صورت  ،برنامه ریزی شده بود 2020 ژوئن ۱5که برای  جلسه

 به را دولت و کرده استقبال تعامل این از دبیرکل. کرد دیدار ژنو درمتحد  ملل سازمان دفتر در ایران اسالمی جمهوری دائم نماینده

ود خ نظراتنیز  ایران اسالمی جمهوری. کند می تشویق ایران اسالمی جمهوری از دیدار برای ویژه گزارشگراز  دعوت و گفتگو ادامه

 .داد ارائه ویژه گزارشگررا در مورد گزارش 

 و جسمی بهداشتدستیابی قابل معیار  باالترین از برخورداری برای یهمگان حق در ویژه گزارشگراز  دولت ،20۱9 دسامبر در. 57

 .کرد دعوت ایران اسالمی جمهوری از بازدید برای روانی

 حقوق وضعباره در مکاتبه ۱۴ و عمومی بیانیه ۶ ویژهماموریت رویه های  دارندگان ،2020 ژوئن ۱5 و 20۱9 نوامبر ۱۴ بین. 58

 ۱۴2.است داده پاسخها مکاتبه این از مورد دو به دولت. کردند صادر ایران اسالمی جمهوری در بشر

 
                                                             

142.19RN 1/2019; IRN 4/2019; IRN 5/2019; IRN 7/2019; and IRN 8/20I  
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 متحد ملل سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای دفتر با همکاری. د

 و کند می استقبال ملل متحد سازمان بشر حقوق عالیی کمیساریا و ایران اسالمی جمهوری تدولبین  گفتگوی از دبیرکل. 59

 برای شتمایلبر  خود اظهارات در دولت. کند می تشویق فنی های همکاری در کمیساریا با خود تعامل تقویت و ادامه به را دولت

 . کردتصریح  تعامل اینادامه 

 مورد دربه دولت خود را  نگرانیمناسبت  ینچنددر  ملل متحد سازمان بشر حقوق عالیی کمیساریا و دبیرکل اجرایی دفتر. ۶0

برای  عدالت مورد در مقامات با فعاالنه تعامل کمیساریا و کردند ابرازاعدام  الوقوع قریب خطر معرض در بزهکار کودکان وضعیت

 را پیگیری می کند. جوانان

 

IV. ها توصیه 

 :دبیرکل حاضر، گزارش اساس بر .۶۱

ن از استفاده در مورد فوریموقت  ممنوعیت کند، لغو را اعدام مجازات که خواهد می دولت از( الف) جرا  آ  کودکان اعدام کند،ا

زهکار  ؛دهد تخفیفرا  نآنا مجازات وکند  منع شرایط هر در را ب

ان هعادالن دادرسیبین المللی معیارهای  از رعایت تا خواهد می دولت از همچنین( ب) ژه به ،کند حاصل اطمین ا وی حصول  ب

ی وکالی به متهم هستند ملی امنیت علیه جرایم بهها که  آندسترسی  جمله از ،متهمان همهدسترسی داشتن  از اطمینان تخاب  ان

 ؛قضایی روند بعدی مراحل کلیه وتحقیقی اولیه مرحله  حین در خود

ً  که خواهد می دولت از همچنین (ج)  عاتتجم و ها تشکل بیان، و هعقیدهای  آزادیمشروع علت اجرای  به که را افرادیم تما فورا

د حاصل اطمینان و کند آزاد اند، شده بازداشت خودسرانهصورت خود، به  آمیز مسالمت مات که کن قدا منیتی ا بطه در ا ا را  ب

جرای مقامات توسط گرم سالح و زور از ستفادهدر مورد ا اساسی از جمله اصول المللی معیارهای بین با مطابق آینده اعتراضات  ا

انون   ؛اجرا می شوندق

 وزور مفرط  از استفاده باره در طرف بی و مستقل یهادن توسط را ثروم و شفاف سریع،و بررسی  تحقیق که خواهد می دولت از( د)

ابدرفتاری  سایر یا شکنجههای  گزارش و اشتبازد درهای  مرگ همچنین و اعتراضات هنگام درمرگبار  نجام ه اماتو  دهد ا  مق

 ؛یی قرار دهدپاسخگوجایگاه در  ومحاکمه کند  هستند مربوطه دستورات اجرای یا صدور مسئول که را قانون انمجریدولتی و 

ن در محدودیت هرگونه که کند حاصل اطمینان و کند تضمین را بیان و عقیده آزادی حق که خواهد می دولت از همچنین( ه)  ای

بقت بشر حقوق المللی بین قوانین طبق مجاز های محدودیت معیارهای با خط(بر) آنالین و)برون خط(  آفالین بصورت حقوق  مطا

 ؛داشته باشد

 حقوق کنشگران نویسندگان، نگاران، روزنامه ،یالنوک بشر، حقوق مدافعان که کند حاصل اطمینان خواهد می دولت ازمضافا، ( و)

ار،  و بازداشت دستگیری، اذیت، و آزار از ترس بدون و ،انهآزاد و امنیت با را خود نقش توانند میفعاالن محیط زیست  و هنرمندان ک

نی بازداشتتمام  به ۱9زمینه کووید  در را زندانیان موقت آزادی سیاستاجرای  و ،محاکمه انجام دهند ه شدگا  تهدیدی هیچ ک

رای  ؛دهدتعمیم  ارند،ند عمومی امنیت ب
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مات و دهد انجام دختران و زنان علیه تبعیض انواع بردن بین از برای را یبیشتر اقدامات تا خواهد می دولت ازز( )  را موثری اقدا

رای ر مشارکت و ، اجرا کند،المللی بین استانداردهای با مطابق بشر، حقوق نقض موارد سایر برابر در آنها ازحمایت  ب راب ن آن ب  درا

  ؛ارتقا دهدرا  عمومی زندگی

ع به کند، تضمین را مذهبی و قومی های اقلیت به متعلق افراد همه حقوق که خواهد می دولت از همچنین( ح وا بعیض ان یه ت  عل

ا ی ی دین آزادی حقاجرای  دلیل به که را یزندانیان همه شرط و قید بدون و بالفاصله و کرده رسیدگی نآن انی خودو عقیدت  زند

  کند؛ آزاد ند،ا شده

ام تا خواهد می نندهک تحریم کشورهای از و می دهدمورد توجه قرار  را ایران اسالمی جمهوری مالی و اقتصادی های چالش( ط  گ

انه اقداماتی مانند  عملی و گسترده سریع،اجرای از  اطمینان برای را مناسب های بشردوست همعافیت های  ه منظور ب قل ب  حدا

 ؛بردارند بشر حقوق بر آنها تأثیر و نامطلوب یپیامدها رساندن

علیه  کنوانسیون ؛زنان علیه تبعیض هرگونه رفع کنوانسیونتصویب کند:  ،که در ادامه می آیدرا مواردی تا  خواهد می دولت از( ی)

 و مدنی حقوق المللی بین قمیثا اختیاری پروتکل دومین تحقیرآمیز؛ یا غیرانسانی بیرحمانه، های مجازات یا رفتارها سایر و شکنجه

ر در اشخاص تمام از حمایت المللیبین کنوانسیون ؛اعدام مجازات لغو هدف با سیاسی، راب اپدیدشدن ب جباری؛ ن نسیون ا  کنوا

ین ساسی های کنوانسیون و ؛آنان هایخانواده اعضای و مهاجر کارگران همه حقوق المللیب زمان ا ین سا ی ب ملل ر، ال  شامل کا

نه و سازماندهی حق کنوانسیون و ،(87 شماره) ۱9۴8 ، سازماندهی حق از حمایت و ها تشکل زادیآ کنوانسیون نی چا  ،جمعی ز

 ؛(98 شماره) ۱9۴9

د می دولت از و دهد تحویل ای معاهده های نهاد به راخود ارائه نشده ادواری  های گزارش که کند می تشویق را دولت( ک)  خواه

ره در ویژه گزارشگر با و کند اجرا را ویژه هایماموریت رویه  دارندگان و معاهده های نهاد های توصیه که ا بشر در وضعب  حقوق 

 ؛کند همکاریایران  اسالمی جمهوری

ین سازوکارهای و دبیرکل های گزارش در شده ارائه های توصیه کلیه پیگیری در کند می تشویق را دولت همچنین( ل) مللی ب  ال

 .دهد ادامه ملل متحد سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای دفتر با تعامل به جهانی، ادواریبررسی  ملهج از بشر، حقوق
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