
 

رسیم  ترجمه غیر

ضان مسالمتبه  : کارشناسان سازمان ملل متحد  ز به اعدام محکوم کردن معتر پایان دهید. آمت   

  از مقامات ایران   * امروز متحد کارشناسان سازمان ملل  - (1401آبان  20ژنو )
ٌ
انی که به وارد کردن اتهام خواستند کهقویا

کت یا  ، به دلیلاست اعدام مجازات آن کت در تظاهرات مسالمت آمیر   بهشائشر  پایان دهند. شر

« محاربه» مجازات اعدام شاملبه جرایم مستوجب ران استان ته انقالب اسالیم دادگاههشت نفر در  ،آبان 7 خی    تار در 

 االرض»و 
 
کیفرخواست در رابطه با   1000متهم شدند. دو روز بعد، دادستان تهران اعالم کرد که حدود « افساد ف

صورت  اسالیمافراد در دادگاه انقالب این تعدادی از محاکمه  و است ان تهران صادر شده اخیر فقط در است« اغتشاشات»

 برگزار خواهد شد.  «در روزهای آینده» علن   هایهکه محاکم  چنیر  اظهار کرد هم دادستان . خواهد گرفت

 شورای اسالیم مجلس ندهینما 227، ستقوا کینقض آشکار تفک یط حرکنی که آبان 15در ند که بیان کرد کارشناسان

اضات دستگ انیکه در جر   یخواستند تا با افراد هیاز قوه قضائ های  مجازاتد کند و اند قاطعانه برخور شده یر اعیی

 د. ناعدام را اجرا ک مستوجب

اضات، ممکن است به زودی کیفرخواستشکوب ادامه  با » هم چنیر  بیان کردند: کارشناسان  یاعیی  با اتهامانی  های بیشیی

ایط. در صادر شود  است اعدام که مجازاتش ان که  رود آن یم بیم این شر اضات بوده  زنان و دخیی اند که در خط مقدم اعیی

دستگیر نظام مند  آمیر  تبعیض هایرویهها و پایان دادن به سیاست به دلیل خواستکه مدافعان حقوق بشر  زنان ویژه و به

ند.  به طور خاص اند،شده و زندان    «مورد هدف قرار گیر

اضات  یبرا یبه عنوان ابزار استفاده از مجازات اعدام به که   میخواهیم ران  یما از مقامات ا» و  ؛پایان دهند شکوب اعیی

 درخواست خود را 
ً
ضان   کنیم کهتکرار یم مجددا وع خود  لیبه دلتنها که   همه معیی  یآزاد بر  استفاده از حقوق مشر

از  تیدر جهت ارتقاء و حماخود مسالمت آمیر  به دلیل اقدامات  یا و تشکالت و  یر  آممسالمت تجمعات ،انیو ب دهیعق

 «آزاد شوند. ا ، فور اند خودشانه دستگیر شده ،اسایس یهایحقوق بشر و آزاد

ض مسالمتشهریور،  25از   یر دستگحقوق بشر  و فعاالن زنان، کودکان و جوانان، وکال، مدافعان ، از جملهیر  آمهزاران معیی

آزاد  قهیوث د یبه قاز روزنامه نگاران نفر  14ها، . بنا بر گزارشبوده است روزنامه نگار  51حداقل . در میان آنها شده اند 

بدون امکان تمایس در ه همچنان شد یر از افراد دستگ یار یبس. ستند نفر همچنان در بازداشت ه 37که   شدند، در حایل

 . بازداشت هستند 

 ،نفر  304ها به حداقل است و تعداد کشته افتهیوقفه ادامه ن   یر  آمشکوب تظاهرات مسالمت»ه گفته کارشناسان ب

ی شکوب  تحت مچنانبلوچ و کرد ه یهاتیاقل است.  دهیکودک رس  41زن و  24 شامل  «. دارند قرار بیشیی

برای محکومیت فعاالن سیایس،  ا هسال اند،تأسیس شده ۱۳۵۷انقالب اسالیم که پس از انقالب  هایدادگاه

اند. شدت ناعادالنه مورد استفاده قرار گرفتههای اجمایل بهمدافعان حقوق بشر از طریق محاکمه نگاران، وکال و روزنامه

افات اجباری متیک بر به شدت  برای اثبات جرمهمچنیر   عدالت کیفری ایران نظامکارشناسان گفتند که  که از ست  ااعیی

 اند. اخذ شده و اکراه اجبار  اشکال و سایر طریق شکنجه 

اضات شاش ا کت کرده، 1398ی در آبان ز زمان اعیی  – اتهامات قتل تحت عنواناند برای افرادی که در تظاهرات شر

دهمبهم امنیت میل  اتهاماتیا  -مبنا و مدرک بدون ، حداقل 2020. در سال حکم اعدام صادر شده است به طور گسیی

اضات اعدام شدند. دنبال دو نفر به  کت در اعیی  شر

 از شورا»
ً
 اقدامات الزم را برا  میکنحقوق بشر درخواست یم یما مجددا

ً
درباره  ژهینشست و  کی یبرگزار  یکه فورا

 صونیتدادن به م انیو پا رانیدر ا ن  پاسخگو تضمیر   یبرا ،الملیلیر  ب قانی یتحق سمیمکان کی جاد یو ا رانیا تیوضع

 «. حقوق بشر انجام دهد  د یشد های نقض یمداوم برا

 پایان



 

 

-موریس تیدبال ؛گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالیم ایران،  جاوید رحمان کارشناسان سازمان ملل متحد: *

ز  ، شتابزده و خودشانهگزارشگر ویژه اعدام،  بیتز قانون  حمایت از حق آزادی عقیده و  گزارشگر ویژه تروی    ج و ،  ایرنه خان؛ های غیر

گزارشگر ویژه حق آزادی تجمعات ،  وول نیالتسویس نتاکلم؛ گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر ،  لرماری الو ؛ بیان

  ؛مسالمت آمیر  و آزادی تشکالت
ر
ادا تانک دوروت ابت برودریک ،چیراداچ وانا یا، استر ز  ، الت 

ر
 ،مسکرم گزت تچان؛ ملیسا اوپرت

ان ئو بالده؛ کارگروه تبعیض علیه زنان و دخیی
َ
 یس ل یگابر ، آ

ز
وت گروه ،  بارانوفسکا نا یگراز  ،تیجیلپایآنگخانا ن، هازان انو یلوس ،تر

ارادی  . ها  تیدر مورد مسائل اقل ژهیگزارشگر و ،  فرناند دو وارنس ؛کاری ناپدیدی اجباری یا غیر

های شود. رویهشناخته یم های ویژه شورای حقوق بشر رویههستند که تحت عنوان  سازوکاری ها بخشر ازگزارشگران ویژه و کارگروه

سازمان ملل، عنوان  است که به سازوکارهای نظارنی و  کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر   مجموعهویژه، بزرگ ترین 

های مهم نقض حقوق بشر در معیر  و یا پدیده شود که به وضعیت حقوق بشر در کشور اطالق یم یان  شورای حقوق بشر تحقیق

 برای کیژه به صورت داوطلبانه فعالیت منر های و پردازند. کارشناسان رویهشاش جهان یم
ی
نند، کارمند سازمان ملل نیستند و حقوف

 ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کرده و مستقل از هر سازمان و دولنی هستند. کنند. آنکار خود دریافت نیم

 صفحه ایران در دفیی حقوق بشر سازمان ملل
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