
 

 
 
 
رسیم»  «ترجمه غیر
 

ضان  نرسکوب خش نمسئوالپاسخ گویی  ستار واخمتحد ایران: کارشناس سازمان ملل   استمعیر
 

دولت جمهوری اسالیم ایران امروز گفت: متحد سازمان ملل  کارشناس  – (2020اکتبر  26نیویورک )
ن در  رسکوب خشننسبت به  باید ضی    1398 آبان و دیمعبر

 
 انجام مستقل، بر طرف و شفاف رسیدگ

ن حقوق بشر را به پای عدالت بکشاند.  دهد  و ناقضی 
 

درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالیم ایران متحد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل 
به جای  : گویدارائه شد یممتحد ملل مویم سازمان خود که امروز به مجمع ع گزارش ساالنهدر  

ن های جدی که ه در این زمینه مسئول هستند، نقضافرادی ک پاسخگوب   ضی  درا هدف یم معبر ادامه  گب 
 دارد. 
 

وهای امنینر در ایران به قوا با وجود شواهد»وید: گگزارشگر یم ی کشنده و زور آشکار مبنن بر اینکه نب 
نفر، از جمله زنان و کودکان شده، نزدیک به یک  300گ بیش از که موجب مر اند  رویه متوسل شدهبر 

اضات ن الملیل خودداری تحقیقر مطابق با استاندااز انجام مقامات ایرابن  ،سال پس از اعبر ردهای بی 
 «. اندکرده
 
مورین دولت از مأچگونه دهد که نشان یمهای معتبر شهادتبازداشت شدند، میان هزاران نفری که  از 

ن بازداشت شده استفاده   و روابن علیه مسیمشکنجه ج ضی  افات اندکردهعبر ، از جمله با هدف اخذ اعبر
افات ن زندا برخن افراد اجباری اجباری. بر اساس این اعبر ن و حنر مجازات اعدام محکوم به احکام سنگی 

 ند. اشده
 

ی  ر یم رسد که دولت و قوه قضاییهبه نظ»رحمان گفت:  ن و مخالفت مسالمت بیان از برای جلوگب   آمب 
ضان را اجرا تمجازا ،محدود کردن فضای مدبن  برای  ن نگرابن . نمونه بارز ایکنندیم های اعدام علیه معبر

اضات مرداد  کت در اعبر  «است.  1397اعدام خودرسانه اخب  نوید افکاری برای رسر
 

ن نگرابن نسبت به رفتار دولت با خانواده قربانیان  از جمله طرح شده است. مدر این گزارش همچنی 
د آزار درخواست اجرای عدالت برای عزیزانشان مور  ا به دلیلهمبنن بر اینکه برخن خانواده ها گزارش

امت دریافت ند که غر ابرخن دیگر تحت فشار قرار گرفته ها گزارش. بنا بر  اندواقع شده و زندابن شده
ن کنند و از درخواست  رصف نظر کنند.  هایشان برای پاسخگوب  مسئولی 
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ن نگرابن  ایطب 19-ثب  کوویدها نسبت به تأگزارش آقای رحمان همچنی  بحران  ر ایران، به خصوص در رسر

توانند برای تا هر چه یم خواهدیمکند. او از جامعه جهابن ها را مطرح یمتشدیدشده اقتصادی و تحریم
ی گبه همه مت و پاسخسال  انجام دهند، به خصوص زمابن که حق بر  ها حریمتکاهش آثار منقن  ب 

 . در میان است 19-کووید
 

 کنمیمو کمیشعایل بچله را تکرار  سگوتر کل  درخواست دبب  من »کارشناس سازمان ملل اظهار داشت: 

های اعمال کننده تحریم گوب  به این بحران سالمت، دولتها در پاسخبا توجه به تاثب  منقن تحریمکه 

یسهم اکنون . کاهش دهندا علیه کشورهاب  مانند ایران  ها ر تحریمباید  بدون  جمعیت ایران نیازمند دسبر

، ن  محدودیت به داروهای حیابر  «است. ات پزشیک و سایر محصوالت بهداشنر تجهب 

ن قرار  120000اگرچه در ابتدا اقدام مقامات ایران نسبت به آزادی موقت بیش از  زندابن مورد تحسی 

افرادی که خودرسانه بازداشت  رره شامل بیشبر گرفت، رحمان اظهار داشت وی نگران است که این مق

نگاران، فعاالن محیط زیست، شهروندان خارخر و اتباع شده ، وکال، خبر اند از جمله مدافعان حقوق بشر

ا یدارادوگانه نشده است. بسیاری از این افراد  -کوویدهستند که آنها را مستعد ابتال به   یا نهیزم طیرسر

 کند. یم 19

ها نسبت به وضعیت بحرابن سالمت من به طور خاص نگران گزارش»کارشناس سازمان ملل گفت: 

 نزندادر وکیل مدافع برجسته حقوق بشر خانم نشین ستوده هستم. او و دیگر افرادی که خودرسانه 

 آزاد شوند.  های
ً
 «ایران زندابن هستند باید فورا

ن همچن ژهیگزارش گزارشگر و  ، مدبن  یفضا ها بر یتبه محدودنسبت  ب  که مستمرا هانگرابن  ر یسا ی 

ان استفاده از مجازات اعدام و  ن ن کودک  هی، از جمله علها اعدام یباالمب  ن ، و همچنمجرمی   ضیتبع ی 

 . دهدمورد تأکید قرار یمرا وجود دارد  ینر و قوم مذهنر  یهاتیاقل علیه ضیو تبع نر یجنس

 پایان

 

توسط  2018در ژوئن  گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالیم ایران* آقای جاوید رحمان به عنوان  

ن الملل استاد حقوق بشر  یمنصوب شد. و شورای حقوق بشر  وطه خوایه مسلمانان در دانشگاه برونل بی  لندن و مشر

ن اسال  ن حقوق بشر و قوانی  دهیم یماست. آقای رحمان به تدریس قوانی  خود درباره موضوعات  پردازد و به انتشارات گسبر

ن الملیل ن بی  ن اسالیم و رویه مرتبط با قوانی  ، قوانی  یت جمعیت مسلمان های های قانون اسایس دولتحقوق بشر با اکبر

 دهد. ادامه یم

های ویژه شورای حقوق بشر شناخته هستند که تحت عنوان رویه سازوکاری ها بخشر ازگزارشگران ویژه و کارگروه

سازمان ملل، عنوابن است که به  کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر   مجموعههای ویژه، بزرگ ترین شود. رویهیم

ن و یا   در کشور شود که به وضعیت حقوق بشر اطالق یم یابر شورای حقوق بشر تسازوکارهای نظاربر و حقیق معی 

های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت پردازند. کارشناسان رویههای مهم نقض حقوق بشر در رسارس جهان یمپدیده

 برای کار خود دریافت نیمکمن  
ر
ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کنند. آننند، کارمند سازمان ملل نیستند و حقوق

 لنر هستند. کرده و مستقل از هر سازمان و دو 

 در دفبر حقوق بشر سازمان ملل ایرانصفحه 
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