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 متحد کمیساریای عایل حقوق بش  سازمان ملل

 رکتو فولکر 

 جناب رئیس، 

م  ،حضار محتر

 هیئت
 

م نمایندگ  ،های محتر

ن فراوان مرا برانگیختهاجازه بدهید با این سخن آغاز کنم که     اند. مردم ایران همواره تحسی 

ام، رویارویی با مردم ایران و که تحت عناوین پیشینم از این کشور داشته  رسیمهای متعدد در مالقات
 و ادی  

 
اث غنن فرهنگ    است. بخش بودهشان برای من بسیار الهاممت 

با ن ن مت  ن همچنی   بی 
 

  الملیل بوده و خواهد بود. ین این کشور از پناهندگان افغان نمودی واقیع از همبستگ

 افتاد دردآور است. اتفاق یم ایراندیدن آن چه در من  یبرا 

شوند،که کشته یمتصویر کودکاین     

ب و جرح قرار یمزناین که در خیابان ند،ها مورد ضن   گت 

  شوند،یمو مردیم که به اعدام محکوم 

اضات بودههای گذشته شاهد موجما در سال ایم که خواستار عدالت، برابری، کرامت و هایی از اعتر
ام به حقوق بشر بوده اضات با احتر    . اند شده پاسخ دادهو رسکوب  خشونتاند. تمایم این اعتر

وری و نامتناسب زور باید خاتمه یابد. به ضن ی غت     کارگت 

  اند. صاحبان قدرت، دیگر کارایی خود را از دست داده ذهنیت دشمن باور و  یمهای قدیاین شیوه

ن یمبلکه اوضاع را وخیم   سازند. تر نت 

ی هستیم. ما در یک بحران تماماکنون   عیار حقوق بشر

، که در شهریور  اضات کنوین ور شد، به با مرگ ژینا مهسا امینن در طول بازداشت شعله 1401اعتر
اضات ها، است. بر اساس گزارشتمایم کشور رسایت کرده دانشگاه در  140شهر و  150در کنون   تا اعتر

ان کشتهاند. مناطق اقلیتاستان ایران صورت گرفته 31تمایم  ن ، خصوصا به لحاظ مت  ن شدگان، نشی 
برخن از نمایندگان آن ها در مجلس انتقادها  تحت رسکوب هستند.  ،از سایر مناطق همچنان بیش
اضات نسبت به شیوه  . را منعکس کرده اند ی واکنش مقامات به اعتر



 

 

های مختلف، از ورزشکاران رس جامعه، از دانشجویان تا کارگران، از بخشااز رس  ، و مردان،زنان، جوانان
من  ی  و هتن

   . زنند را فریاد یمتغیت  نظت  دان با شجاعنر

ن و رویهتغیت  برای  ن خاتمه دادن به قوانی  ان های تبعیض آمت   ،علیه زنان و دختر

ام تام به حق  ،ی مردم ایرانهای همهوق و آزادیبرای احتر

 ،برای شمول و برابری

. تر ای بهتر و عادالنهبرای آینده   

 ،خوانمرا به شنیدن فرا یم و صاحبان قدرت من حکومت

  . را بپذیرند های عمیق اجتمایع، اقتصادی و سیایس نارضاینر  انباشتکه 

ن حقوقشان و شنیده   شدن صدایشان توجه کند. که به خواسته های مردم برای تضمی 

وعیت کساین را که خواستار چشم   متفاویر از جامعه هستند، بپذیرد.  هایانداز که مشر

ان  در فضای عمویم احساس آزادی و امنیت  یا خشونت باید بتوانند بدون ترس از تعرضزنان و دختر
 کنند و در عرصه

 
ی عمویم برابر و همدوش مردان مشارکت کنند. باید بتوانند در آرامش و امنیت زندگ

  کنند. 

ی و زندان بیان کن    ند. جوانان باید احساس کنند که یم توانند نظرات خود را بدون ترس از دستگت 

 ،جناب رئیس

قابل دفاع است.   وضعیت فعیل غت 

اضات،  وهای امنینر با استفاده از قوای مرگبار به ها بنا بر گزارشاز زمان آغاز اعتر ن نت  ضی 
 معتر

مسلح و رهگذراین که هیچ تهدید جاین ایجاد نیم اند. این نقض آشکار ضوابط ند، پاسخ دادهاهکردغت 
ن    قهریه است.  یقوهالملیل در استفاده از بی 

وهای بسیج سالح وهای امنینر به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالیم و نت  های های گرم، سالحنت 
   اند. به کار برده باتونآور و ای، گاز اشکساچمه

ن محافظه نفر از جمله دست  300شدگان تاکنون بیش از کارانه از تعداد کشتهطبق منابع موثق، تخمی 
  است.  کودک  40کم 

  این غت  قابل قبول است. 

ی توسط که مبنن بر این  ایم هایی دریافت کردهما گزارش ضان مجروح به دلیل خطر دستگت 
معتر

وهای امنینر از مراجعه به بیمارستان  وهای امنینر در معالجه  یارند. کادر درماین مداخلههراس دنت  نت 
ضان مجروح را به طورعلنن محکوم کرد  . اند همعتر

اضات بازداشت شده 14000حدود  دریافت ما این است که اند. نفر از جمله کودکان در جریان اعتر
  این یک عدد تکان دهنده است. 



 

 

کت در تظاهرات در مدرسه دستگت  یم   بر اینها مبنن گزارش شوند، که حنر کودکان مظنون به رسر
  بسیار نگران کننده است. 

ی دانشگاه اند و از ورود به محوطهاند، تهدید یا تعلیق شدهصدها دانشجو به بازجویی احضار شده
  اند. منع شده

، روزنامه نگاران و وکال، تعقیب و از خانه یا محل  فعاالن جامعه مدین از جمله مدافعان حقوق بشر
 اند. کارشان دستگت  شده

یس به وکیل محرو    شده همچنان از دستر ضان دستگت 
با اتهامات مرتبط با . بسیاری از آنها اند ممعتر

های طوالین را به دنبال خواهد داشت. حبس امنیت میل رو به رو هستند که مجازات   

ضان در بازداشت برای ای از شکنجهدهندههای تکانگزارش های جسیم و رواین و بدرفتاری با معتر
افات از رسانه افات اجباری وجود دارد که برخن از این اعتر ن اعتر   نر پخش شده است. های دولگرفیر

ند. های قربانیان مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار یمخانواده   گت 

اضات، با نفر از بازداشت ۲۱کم منابع رسیم، در حال حاضن دست یبه گفته شدگان در جریان اعتر
  نفر از آنها به اتهام ۶مجازات اعدام روبرو هستند که حداقل 

ن
 در االرض، های محاربه و افساد ف

ن الملیل تمغایر     اند. ، به اعدام محکوم شدهبا استانداردهای بی 

وعیتبیانیه  ن جامعهزین زدایی و برچسبهای مقامات به دنبال مشر ضان، فعالی 
مدین و  یبه معتر

   های خارخ  بوده است. نگاران به عنوان عوامل دشمنان و دولتروزنامه

 ای است. سازانهاین روایت ساده

برای منحرف کردن  . مرسوم استبداد است تیروا نیا م،یاشاهد بوده خی    که در طول تار همان طور  
  ها. توجه از علل اصیل نارضاینر 

ن مختلف، خواستار تغیت  هستند.  ، در سنی  ی، از هر قومینر   مردم ایران از هر قشر

اضات ریشه در انکار طوالین مدت آزادی دارد،  این اعتر

 و در نابرابری
ر
 ،ساختاریهای حقوف

نت.  یس به اطالعات، در خامویسر کامل اینتر    در عدم دستر

ان را محدود کرده است. ها، تبعیض فراگت  در قانون و رویهبرای دهه   های عمیل زنان و دختر

های سازنده و مؤثر برای طرح نارضاینر    است. های آنان، ترس و ناامیدی تکثت  شدهو در غیاب مست 

  . اند گشتهمردم از چشم انداز هرگونه اصالحات واقیع ناامید  

  اند. در نتیجه، آنان به خیابان ها آمده

 جناب رئیس،



 

 

دفتر من چندین مکاتبه از دولت ایران در خصوص این وقایع، از جمله تحقیقات داخیل در رابطه با 
که این تحقیقات استانداردهای   را داریمما همچنان این نگراین  است. نن دریافت کردهمرگ خانم امی

، استقالل و شفافیت را برآورده نکردهی  
ن
ن طرف   اند. الملیل انجام نشدهاند و مطابق با استانداردهای بی 

 و ی  مصونیت مداوم در برابر نقض حقوق بشر یگ از چالش
های اصیل در ایران است که به نارضاینر

  زند. اعتمادی دامن یم

 اصل پاسخگویی حیایر مالحظات سیایس و ا
ن  نهادهایی را که برای تضمی 

ن
، استقالل و ی  طرف

منینر
  هستند، تضعیف کرده است. 

خوایه در برابر نقض حقوق بشر پاسخگویی یک عنرص کلیدی در حق بر کشف حقیقت و عدالت
   است. 

 مستقل، ی  
ن مطابق با استانداردهای طرف و شفاف من خواستار فرآیندهای تحقیقایر در  ،الملیلبی 

    نقض حقوق بشر هستم.  یشدهخصوص موارد گزارش

 از افزایش خطرناک تعداد اعدام ها از سال 
ً
، به ویژه در مورد اتهامات مربوط به مواد 2021من عمیقا

ن بار در پنج سال ، تعداد کل اعدام2022مخدر نگران هستم. طبق گزارش ها، تا سپتامت   ها برای اولی 
و  330نفر دریک سال عبور کرد. این رقم افزایش قابل توجیه نسبت به حداقل  400م گذشته از رق

  داشته است.  2020و  2021اعدام در سال های  276

نفر که در زمان ارتکاب جرم ادعایی کودک بودند در حال حاضن در انتظار اعدام هستند و  85 دست کم
ن افرادی در سال جاری اعدام شدند.  2   نفر از چنی 

 ،جناب رئیس

ن حق هایی را که در فرآیند بازنگری جهاین دورهجمهوری اسالیم ایران توصیه ای این شورا در مورد تضمی 
ن حقوق زندانیان از  ن عدم شکنجه در بازداشت، و تضمی  یس به عدالت، تضمی  محاکمه عادالنه، دستر

ها را به خواهم که این توصیهیمجمله درمان پزشگ ارائه شده اند، پذیرفته است. من از حکومت ایران 
  صورت فوری اجرا کند. 

ضانفورا کنم که من مقامات را دعوت یم ی خشونت و تعرض علیه معتر ن  به کارگت  را  مسالمت آمت 
  متوقف کنند. 

ن دستگت  شده اند را   ی کساین همه و  ن  ،آزاد کنند  که به دلیل تظاهرات مسالمت آمت  از  –و همچنی 
  . را تعلیق کنند م مجازات اعدا – اساس

  جوامع به طور مداوم در حال تکامل و تغیت  اند. 

از زمان  مشخیص یدر نقطه ا یکرد، آن طور که گو   دچار تصلب و خشگ توانرا نیم یاجامعه چیه
 . خواهد ماند  میعق ،مردم یکار بر خالف اراده  نیانجام ا یتالش برا. منجمد شده است

 یتشکل و اجتماع، که برا ان،یب نیادیبن یهایکه به آزاد  خواهمیم رانیمن از صاحبان قدرت در ا
ور  دار یپا یتوسعه ام بگذارند  یضن . هستند احتر  



 

 

. دهند کشورشان مشارکت   یندهیاز آ شانیا ر یدر خصوص تصو  را  رانیمردم ا و   

فتی. راه پستین یت  از تغ یز یگر  . استاصالح واقیع شر  

. متشکرم   

 


