غیرسیم»
«ترجمه ر
ایران :کارشناس سازمان ملل متحد خواستار پاسخ گوی مسئوالن رسکوب خشن ر
معیضان است
ی
اکتب  – )2020کارشناس سازمان ملل متحد امروز گفت :دولت جمهوری اسالیم ایران
نیویورک ( 26ر
ر
ن
باید نسبت به رسکوب خشن معبضی در آبان و دی  1398رسیدگ مستقل ،رب طرف و شفاف انجام
ناقضی حقوق ر
ن
بش را به پای عدالت بکشاند.
دهد و
جاوید رحمان ،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق ر
بش در جمهوری اسالیم ایران
در گزارش ساالنه خود که امروز به مجمع عمویم سازمان ملل متحد ارائه شد یمگوید :به جای
پاسخگوب افرادی که در این زمینه مسئول هستند ،نقضهای جدی که ر
معب ن
ضی را هدف یمگبد ادامه
دارد.
مبن بر اینکه نبوهای ر
گزارشگر یمگوید« :با وجود شواهد آشکار ن
امنین در ایران به قوای کشنده و زور
رب رویه متوسل شدهاند که موجب مرگ بیش از  300نفر ،از جمله زنان و کودکان شده ،نزدیک به یک
ر
سال پس از ر
تحقیق مطابق با استاندا ردهای ن
بی الملیل خودداری
اعباضات ،مقامات ایر ناب از انجام
کردهاند».
معتب نشان یمدهد که چگونه مأمورین دولت از
از میان هزاران نفری که بازداشت شدند ،شهادتهای ر
شکنجه جسیم و ن
ر
رواب علیه م ر
عب ن
ضی بازداشت شده استفاده کردهاند ،از جمله با هدف اخذ اعبافات
اجباری .بر اساس این ر
اعبافات اجباری ن
سنگی زندان و ر
ن
حن مجازات اعدام محکوم
برخ افراد به احکام
شدهاند.
رحمان گفت« :به نظر یم رسد که دولت و قوه قضاییه برای جلوگبی از بیان مخالفت مسالمت ن
آمب و
برای محدود کردن فضای ن
مدب ،مجازاتهای اعدام علیه ر
معبضان را اجرا یمکنند  .نمونه بارز این نگر ناب
اعدام خودرسانه اخب نوید افکاری برای ررسکت در ر
اعباضات مرداد  1397است».
ن
همچنی نگر ناب نسبت به رفتار دولت با خانواده قربانیان مطرح شده است .از جمله
در این گزارش
ن
گزارشها ن
مبن بر اینکه برخ خانوادهها به دلیل درخواست اجرای عدالت برای عزیزانشان مورد آزار
ن
واقع شده و زنداب شدهاند .بنا بر گزارشها ن
برخ دیگر تحت فشار قرار گرفتهاند که غرامت دریافت
ن
مسئولی رصف نظر کنند.
کنند و از درخواستهایشان برای پاسخگوب

ن
همچنی نگر نابها نسبت به تأثب کووید 19-بر ایران ،به خصوص در ررسایط بحران
گزارش آقای رحمان
ن
تشدیدشده اقتصادی و تحریمها را مطرح یمکند .او از جامعه جهاب یمخواهد تا هر چه یمتوانند برای
منق ت حریمها انجام دهند ،به خصوص ن
کاهش آثار ن
زماب که حق بر سالمت و پاسخ به همهگبی
کووید 19-در میان است.
کارشناس سازمان ملل اظهار داشت« :من درخواست دببکل گوترس و کمیشعایل بچله را تکرار یمکنم
که با توجه به تاثب ن
منق تحریمها در پاسخگوب به این بحران سالمت ،دولتهای اعمال کننده تحریم
باید تحریمها را علیه کشورهاب مانند ایران کاهش دهند .هم اکنون جمعیت ایران نیازمند ر
دسبیس بدون
محدودیت به داروهای ر
ن
ر
بهداشن است».
تجهبات پزشیک و سایر محصوالت
حیاب،
اگرچه در ابتدا اقدام مقامات ایران نسبت به آزادی موقت بیش از  120000ز ن
ن
تحسی قرار
نداب مورد
ر
بیشب افرادی که خودرسانه بازداشت
گرفت ،رحمان اظهار داشت وی نگران است که این مقرره شامل
شدهاند از جمله مدافعان حقوق ر
خبنگاران ،فعاالن محیط زیست ،شهروندان ر
خارخ و اتباع
بش ،وکال ،ر
دوگانه نشده است .بسیاری از این افراد دارای ررسایط زمینه ای هستند که آنها را مستعد ابتال به کووید-
 19یمکند.
کارشناس سازمان ملل گفت« :من به طور خاص نگران گزارشها نسبت به وضعیت بحر ناب سالمت
وکیل مدافع برجسته حقوق ر
بش خانم نشین ستوده هستم .او و دیگر افرادی که خودرسانه در زندان
ً
های ایران ز ن
نداب هستند باید فورا آزاد شوند».
ی سایر نگر نابهاب که مستمرا نسبت به محدودیتها بر فضای ن
گزارش گزارشگر ویژه همچن ن
مدب،
استفاده از مجازات اعدام و ن
مجرمی ،و همچن ن
ن
ی تبعیض
مبان باالی اعدامها ،از جمله علیه کودک
مذهن و قوم ر
ین وجود دارد را مورد تأکید قرار یمدهد.
جنسی رن و تبعیض علیه اقلیتهای
ر
پایان
* آقای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق ر
بش در جمهوری اسالیم ایران در ژوئن  2018توسط
بی الملل و ر
بش منصوب شد .وی استاد حقوق ر
شورای حقوق ر
بش ن
مشوطه خوایه مسلمانان در دانشگاه برونل لندن
ر
قوانی حقوق ر
ن
ن
قوانی اسالیم یم پردازد و به انتشارات گسبده خود درباره موضوعات
بش و
است .آقای رحمان به تدریس
ر
ر
ن
قوانی ن
ن
بی الملیل حقوق بش ،قوانی اسالیم و رویه های قانون اسایس دولتهای با اکبیت جمعیت مسلمان
مرتبط با
ادامه یمدهد.
بخش از سازوکاری هستند که تحت عنوان رویه های ویژه شورای حقوق ر
گزارشگران ویژه و کارگروهها ر
بش شناخته
ن
یمشود .رویه های ویژه ،بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق ر
بش سازمان ملل ،عنواب است که به
ر
بش اطالق یمشود که به وضعیت حقوق ر
نظارب و حقیقتیاب شورای حقوق ر
ن
معی و یا
بش در کشور
سازوکارهای
ر
ر
.
پدیده های مهم نقض حقوق بش در رسارس جهان یم پردازند کارشناسان رویه های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت
ر
منکنند ،کارمند سازمان ملل نیستند و حقوق برای کار خود دریافت نیمکنند .آن ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت
کرده و مستقل از هر سازمان و دو رلن هستند.
صفحه ایران در ر
دفب حقوق ر
بش سازمان ملل

