
 

 

 

رسیمت» «رجمه غیر  

انر  رحمان جاوید  سخیر  

 گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالیم ایران

 رویه های ویژه شورای حقوق بشر 
ی

 از کمیته هماهنگ
ی

 و به نمایندگ

2022نوامیر  24 –ژنو   

م، نمایندگان جامعه مدنر جناب رئیس، هیئت  های محیر
  

  محضر  ث افتخار من است که امروز در باع
ی

 رویهشما هستم و به نمایندگ
ی

، ه و خود های ویژ  از کمیته هماهنگ
 . کنمارائه  این بیانیه را 

 
بشر  کار ویژه شورای حقوقبشر در ایران، ده گزارشگر و سازو  ، با توجه به وخامت وضعیت حقوقآبان 4در 

ر   شدند. اضطراری شورای حقوق بشر خواستار تشکیل یک جلسه  باید از کشورهای عضو شورای قبل از هر چیر
 حقوق بشر تشکر کنم، که این لحظه تاریخر را برای مردم ایران فراهم کردند. 

 
 آقای رئیس،

، یک زن  ۲۵در  در بازداشت برای چند تار مونی که از زیر حجابش پیدا بود ساله کرد،  ۲۲شهریور، ژینا مهسا امینر
، یک رویداد منفرد نبود، بلکه آخرین نمونه از یک سابقهپلیس گشت ارشاد جان باخت. این رویداد غم  ر  انگیر

رئیس   طوالنر مقامات ایرانر در اعمال خشونت شدید علیه زنان بود. این اتفاق تنها یک ماه پس از آن رخ داد که
عایت برای عدم ر  علیه زنان رانه بیشیر مطابق آن دستور اقدامات رسکوبگ ور رئییس فرمانر را امضا کرد کهجمه

 صادر شد.  حجاب
 

. مرگ ژینا مهسا خشم میل را برانگیخت و وجدان جهانیان را تکان داد   
 

وی از راه زنان مدافع حقوق بشر شجایع همچون نشین ستوده و نرگس محمدی به خیابان ان با پیر ها زنان و دخیر
، سیاست ر های ها و رویهآمدند و خواستار پاسخگونی در برابر مرگ ژینا مهسا و پایان دادن به چندین دهه قوانیر

ر و سیاستنظام هانی که به دنبال حذف زنان از حوزه عمویم و رویه ها مند و فراگیر تبعیض جنسینر شدند؛ قوانیر
ل تمایم جنبه  خصویص آنها بودهو کنیر

ی
   اند. های زندگ

 
، آزادی»سابقه، پدران، پشان و برادران تحت شعار واحد در حرکنر نر 

ی
ان پیوستند. « زن، زندگ به زنان و دخیر

 های طبقاز تمام طیف مردم ایرانبا غلبه بر حصارهای ترس، 
ی

، جغرافیانی و قویم متحد شده و خواستار زندگ انر
ام  های بنیادیدر صلح و کرامت در کشوری شدند که به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی گذارد، ن احیر

کشوری که در آن جان آنان، اهمیت دارد. کشوری که شعار دادن، رقصیدن، و نشان دادن مو دیگر منجر به 
 ود. شالق، زندان یا مرگ نیم ش

   
 آقای رئیس،

اضات، وهای های خشونتمقامات ارشد دولنر در ادامه رویه  از همان روزهای نخست اعیر ، به نیر
ی

ر همیشگ آمیر
، حنر جان انسانامنینر دستور داده ها، مردم را با خشونت رسکوب کنند. مقامات ایرانر در اند که به هر قیمنر

ضان نشان نداده هیچ مقطیع تماییل واقیع برای گفت و گو با   اند. معیر
  



 

 

کت کرد، خییل زود به اضات رسر ، یا به عنوان «دشمنر که باید با آن مقابله کرد»عنوان هرکیس که در اعیر
شناخته شد. رئیس قوه قضائیه و رئیس « عامل خارجر که به دنبال نر ثبات کردن ایران است»یا « تروریست»

ضان تأکید کردند. « بدون اغماض»جمهور هر دو بر لزوم واکنش   نسبت به معیر
 

 آقای رئیس،
( ۲۰کودک و    4۰مورد مرگ از جمله حداقل  ۳۰۰ارقایم که ارائه شده است )گزارش حداقل  خود  زن و دخیر

، به اند رعایت شده های مرگبار به معنای واقیع کلمهاین دستورالعمل دهد کهیم ای حقیقت است و نشانگوی
ین ویژه در سیستان و  . مثل همیشه اقلیت های مذهنر و قویم تحت ستم، بیشیر ر بلوچستان و در مناطق کردنشیر

  اند. هزینه را پرداخته
 

اضات حداقل  کشته از جمله پنج کودک به جا گذاشته   ۷۰  تا ۶۰تنها در هفت روز گذشته، تشدید رسکوب اعیر
انشه ر پیر ر بودند. وضعیت در شهرهای کردنشیر ر، جوانرود و مهاباد است که بیشیر آنها از مناطق کردنشیر

  است.  هشداردهنده
  

ر در امان نبوده اند. هفته گذشته سه پش نوجوان در جریان تظاهرات در شهر ایذه به حنر کودکان و جوانان نیر
ب گلوله کشته شدند. کیان، پش  ر کمان را ساله ۱۰ضر گ برای ای رنگارنآینده ،تصور کرده بود  ای که خدای رنگیر

ب و شتم قرار گرفتند.  ۱۷و  ۱۶، یگ از آنان بود. حداقل چهار دخیر نهای ایرابچه ساله تا حد مرگ مورد ضر
وهای لباس شخیص به دانشگا وهای امنینر و نیر ند و با نقض قانون، رده اها و تجمعات دانشجویان یورش بهنیر

 ند. ه اای و سالح گرم به سوی دانشجویان شلیک کردهای ساچمهآور، گلولهبا گاز اشک
 

اضات، اکنون زندان ۱۵۰۰۰با بازداشت بیش از  ای بهیر ها مملو از کسانر است که رویای آیندهنفر از آغاز اعیر
  اند. پروراندند و برای آن تالش کردهبرای ایران را در رس یم

   
نفر از جمله یک زن، پشت درهای بسته  ۲۱اند و حداقل آبان، حداقل شش نفر به اعدام محکوم شده ۲۲از 

اند که های انقالب اسالیم به جرایم مبهیم متهم شدهتوسط دادگاه  به شدت ناعادالنه، های اجمایلو در دادگاه
هاست که برای ها که بیشیر احکام اعدام توسط آنها صادر یم شود، دههدر نی دارد. این دادگاه ممجازات اعدا

اند؛ قرار گرفتهه نگاران، وکال و مدافعان حقوق بشر مورد استفادمحکومیت فعاالن سیایس، روزنامه
افات اجباری هانی محکومیت   اند. که از طریق شکنجه و سایر اشکال زور و اجبار اخذ شده   بر اساس اعیر

 
ه قضائیه نماینده مجلس شورای اسالیم، در یط حرکنر که نقض آشکار تفکیک قواست، از قو  ۲۲۷آبان،  15در 

ر اقاطعانه برخورد کند و مجازات خواستند که به های مستوجب اعدام صادر کند. ز جمله مجازاتهای سنگیر
م که مقامات ایرانر به استفاده از مجازات اعدام ی، خواستار آن شدشورای حقوق بشر  های ویژهمکانیسم عنوان

ر را  ضان مسالمت آمیر اضات پایان دهند و درخواست آزادی فوری همه معیر به عنوان ابزاری برای رسکوب اعیر
 م. یتکرار کرد

 
رئیس، آقای   

نه فقط در داخل ایران؛ حنر کسانر که از  -کنند های اسایس دفاع یمتمایم کسانر که از حقوق بشر و آزادی
اندازند. گزارش در مورد نقض حقوق بشر منجر جان و امنیت خود را به خطر یم -خارج ایران فعالیت یم کنند 

ر  خودرسانه، شکنجه و بدرفتاری در بازداشت، از جمله های تخریب، تهدید، نظارت، بازداشت و حبس به کمپیر
  آزار جنیس یم شود. 

 
های دلخرایسر ایم که گزارشهای متعددی از بستگان قربانیان دریافت کردهدر طول دو ماه گذشته، شهادت

 تعهد اند از اینکه چگونه مقامات از تحویل اجساد عزیزانشان امتناع کردهداده
ً
دهند که  اند، تا زمانر که کتبا

هانی دورافتاده، اغلب در طول مراسم تشییع جنازه برگزار نکنند؛ و چگونه ظالمانه مجبور به دفن آنها در مکان
 اند. شب و در حضور ماموران اطالعانر شده

   



 

 

وهای فشار قرار دادن خانواده مهر، کمیته حقوق کودک نگرانر خود را نسبت به تحت ۲۵در  ئه نیر ها برای تیر
اف امنینر  های خالف واقع و اعالم اینکه فرزندان آنها در نتیجه خودکیسر جان باخته اند ابراز کرد. والدین با اعیر

واقع را در تلویزیون دولنر بیان نکنند، فرزندان دیگرشان کشته یم شوند تهدید شده اند که اگر این اظهارات غیر
 ا آسیب خواهند دید. ی

 
شان در ایران خانواده. اند های بزرگ تهدید به مرگ شدهارکنان رسانهارعاب از مرزهای ایران فراتر یم رود. ک

، بازداشت خودرسانه، حبس و ممنوعیت سفر هستند    . همچنان در معرض بازجونی
  

 آقای رئیس،
دازم که مستلزم اجازه دهید اکنون به مصونیت نهادینه شده غالب در ایران  نسبت به نقض جدی حقوق بشر بیی

ر   الملیل است. پاسخ قاطع جامعه بیر
  

اضات را محکوم کردم شهریور، همراه با هفت تن از گزارشگران و مکانیسم ۳۱در  های ویژه، رسکوب مرگبار اعیر
های م دهند، یافتهطرفانه و فوری انجاو از مقامات ایرانر خواستم تا درباره مرگ خانم امینر تحقیقات نر 

ر را بازخواست کنند.    تحقیقات را علنر کنند و تمایم مرتکبیر
 
مس گزارش هایدولت ایران به طور مداوم   اما  کرده است که ژینا مهسا به و این اظهارات را تکرار   ارائهتند غیر

ب و شتم فوت نکرده است. در گزارش وهای های دیگر، دولت کشتار کودکان توسط دلیل خشونت و ضر نیر
اند یا توسط اند، مسموم شده اند، از ارتفاع سقوط کرد کند که آنان خودکیسر کردهکند و ادعا یمامنینر را رد یم

 اند. ناشناس کشته شده« عوامل دشمن»
 

ر  ، استقالل و شفافیت مندرج در حقوق بیر این به اصطالح تحقیقات نه تنها استانداردهای اسایس نر طرفر
واقیع جعل یمالملل را برآور  شوند تا بر ده نیم کند، بلکه سند دیگری است از اینکه چطور سناریوهای غیر

ر کن توهینر به  هاند. عالوه بر این. این گزارشجنایات رسپوش بگذارند و مصونیت مرتکبان از مجازات را تضمیر
 ها بر حقیقت و عدالت هستند. حق خانواده

 
 آقای رئیس،

ی یم کنداینگونه  ۲۰۲۲در مارس ی حقوق بشر به شورا نم زارشگ گونه بازخواسنر هیچ که در ایران، نتیجه گیر
ر  ر بیر اندازی الملیل و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر وجود ندارد، و هیچ چشمدر قبال جنایات تحت قوانیر

 برای دستیانر به آن در سطح داخیل وجود ندارد. 
  

های پاسخگونی را مسدود و نفر یم کنند گذاری و اجرانی قانون قوهدر حایل که  ، قوه قضاییه به جای تمایم مسیر
آن مراجعه کنند، به عنوان یک نهاد رسکوبگر عمل یم کند. افرادی که  قربانیان بتوانند بهیک نهاد مستقل که 

ند. قرار یم تالفر جویانه قداماترض ارعاب، زندان و سایر امند در معدر نی عدالت هستند به طور نظام  گیر
 

واقیع یا گمان شده در سال  ران مخالف سیایسنمونه های بارز عبارتند از: اعدام های مخفیانه و خودرسانه هزا
قانونر از قوه۱۳۶۷ اضات رسارسی در سال های   ، استفاده غیر ، ۱۳۸۸قهریه، از جمله سالح کشنده در نی اعیر
. هیچ یک از این رویدادها هرگز 1398در سال  PS752ط هوانی اوکراین ، و اسقاط پرواز خطو ۱۳۹۸و ۱۳۹۶

 موضوع هیچ تحقیق مستقیل نبوده است، چه رسد به پیگرد و مجازات. 
 

ده قتلمصونیت ساختاری به رویه ، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر موارد نقض های گسیر قانونر های غیر
 جدی حقوق بشر در ایران دامن زده است. 

 
های ویژه شورای خواهم درخواست صادره از جانب گزارشگران و رویهزمینه و سابقه است که یمبا این پیش

حقوق بشر را تکرار کنم و از شورای حقوق بشر بخواهم که تعهدات خود را عمیل کند، فریادهای دادخوایه 
ر  وقایع منجر به درگذشت ژینا مهسا امینر الملیل درباره قربانیان را بشنود، و یک ساز و کار مستقل تحقیقانر بیر

 . از شما سپاسگزارم و پس از آن تاسیس نماید. 


