
 

 

 

 

 

 

 

 

 

درخواست مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اقدام فوری درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری 

 اسالمی ایران در رابطه با سرکوب اعتراضات مردمی

 

 ۹۱۶۲دسامبر  ۶۱

ای خواهند تا فوراً جلسهملل میحقوق بشر سازمان  المللی امضاکنننده از کشورهای عضو شورایای و بینهای جامعه مدنی منطقهسازمان

ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کنند تا به بحران بزرگ حقوق بشری در حال وقوع ناشی از سرکوب اعتراضات 

 .پاسخ دهند آغاز شد و حداقل پنج روز ادامه داشت ۹۱۶۲نوامبر  ۶۱سراسری است که در 

 

الملل شده توسط عفو بینهای معتبر دریافتاند که بر اساس گزارششدید در کشور را گزارش کردهنوامبر سرکوبی  ۶۱ناظران حقوق بشر از 

مرگ شده است، دستگیری هزاران نفر، که  ۴۱۳منجر به حداقل  کهشامل استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه معترضان 

اند و از دسترسی به و یا به شکل خودسرانه بازداشت شده اندشدهناپدید شوند و بعضی بعضی احتماالً با حکم اعدام مواجه می

غیرقانونی، تحت پوشش  کشتار بار مقامات، از جملهاند. سرکوب خشونتخانواده یا وکیل مورد انتخاب خودشان محروم گشته

 قطعی تقریباً کامل اینترنت جهانی در ایران صورت گرفت.

 

کرده است. کارنامه مستند  ابراز نگرانیهای بدرفتاری و مرگ در بازداشت ر درباره گزارشارشد سازمان ملل برای حقوق بش اریایکمیس

همراه  شدگان از زمان دستگیری و عدم رعایت معیارهای محاکمه منصفانه،نقض حقوق دادرسی عادالنه بازداشت در زمینهایران 

 درموردای فوری اند، نگرانیاعتراضات مطرح کرده« رهبران»با اظهارات مقامات ایرانی که اتهامات منجر به حکم اعدام علیه 

 آورد.سرنوشت دستگیرشدگان پدید می

حقیق و تفحص مستقلی به راه حقوق بشری پاسخ دهد و تاضطرار به این ای ویژه شورای حقوق بشر باید فوراً از طریق برگزاری جلسه

های حقوق بشری صورت گرفته در چارچوب سرکوب اعتراضات  شود، و همسو با برای نقض خواهان پاسخگویی و دبیانداز

شدگان و دیگرانی که با ریسک با پیشگیری از نقض بیشتر حقوق بازداشت ۹۱۱۱مارس  ۶۱مجمع عمومی در  ۱۱/۹۱۶قطعنامه 

 فوری مواجه هستند تعهد خود به پیشگیری را محقق کند.

  

 

 آمیز شامل استفاده گسترده از نیروی مرگبارسرکوب اعتراضات مسالمت

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E


داده در اعتراضات رخ سرکوبآنها برای  ۹۱۶۲نوامبر  ۶۱کشتار وحشتناک نیروهای امنیتی ایران با مصونیت کامل اتفاق افتاده است. از 

شهر در سراسر ایران از زور بیش از حد و کشنده استفاده کردند و به شکل غیرقانونی معترضان را مجروح کردند و کشتند.  ۶۱۱بیش از 

نفر باال رفته است، گر  ۴۱۳شده در جریان تظاهرات تا حداقل الملل تعداد افراد کشتهشده توسط عفو بینهای معتبر دریافتبر اساس گزارش

 ها احتماالً بسیار باالتر است.چه آمار واقعی مرگ

 

نگاران خارج از و روزنامه شده از فعاالن حقوق بشریآوریهای وحشتناک از شاهدان عینی و وابستگان قربانیان، اطالعات جمعگزارش

 انددهند که نیروهای امنیتی از سالح گرم علیه معترضانی استفاده کردهایران و تصاویر ویدیویی زیاد تأییدشده همه مدارکی واضح به دست می

یه معترضان بدون سالح تشدید کردند. گستره استفاده از نیروی کشنده یا ناالزم یا بیش از حد علالوقوع متوجه کسی نمیکه تهدید جانی قریب

های ظالمانه گذشته نیروهای امنیتی ایران است که پیش از این به شکلی غیرقانونی معترضان را با مصونیت مجروح کرده یا به قتل رویه

 اند.رسانده

 

 اند.نفر دستگیر شده ۰۱۱۱کمیسر ارشد حقوق بشر اشاره کرد که طبق اخبار حداقل 

 

اعتراضات مقامات قطعی تقریباً کامل ارتباطات اینترنت جهانی را پیاده کردند و تقریباً تمام ابزارهای ارتباطی  ساعت از آغاز ۱۵ظرف 

های داخلی را آنالین نگاه داشته بود، تحت نظارت آنالین افراد داخل ایران را قطع کردند. شبکه اطالعات ملی که طی قطعی اینترنت پلتفرم

ی اطالعاتی ناشی از این وضعیت تالشی عامدانه از سوی مقامات برای جلوگیری از به اشتراک گذاشتن تصاویر مقامات ایرانی است. خاموش

مند به حق آزادی بیان ای نظامو ویدیوهای کاربرد نیروی مرگبار از سوی نیروهای امنیتی به دست مردم بود. قطع ارتباطات اینترنتی حمله

از جمله  -المللیشود. این موانعی برای ناظران بینها میها از طریق رسانهنتقال اطالعات و ایدهاست که شامل حق جستجو، دریافت، و ا

هایشان برای ثبت وضعیت رخدادهای کشور ایجاد کرده است. تا این لحظه مقامات از اعالم و تالش -متخصصان حقوق بشر سازمان ملل

 اند.دهشده در جریان سرکوب امتناع کرتعداد کل افراد کشته

 

 

  های مرتبط با وضعیت زندانیاننگرانی

 

های شوند. سازماننگاران، دانشجویان، و مدافعان حقوق بشر دیده میشده از آغاز اعتراضات روزنامهدر میان هزاران فرد بازداشت

ها همچنان در اند بسیاری از بازداشتیشدگان هستند. در حالی که بعضی از آنها آزاد شدهامضاکننده به شدت نگران سرنوشت و مکان بازداشت

اند و دسترسی به خانواده یا وکالی مورد انتخابشان ندارند. برند یا به شکل خودسرانه بازداشت شدهبه سر می ناپدید شدگی اجباریوضعیت 

ها قرار د شکنجه و دیگر بدرفتاریها مورها و زندانشدگان در بازداشتگاهدهد که بعضی از بازداشتدارکننده نشان میجریحههای گزارش

اند که احتماالً تحت فشار یا شکنجه و شده را پخش کردهچندین بازداشت« اعترافات»های نقض گذشته، مقامات راستا با رویهاند. همگرفته

 است.ها کسب شدهدیگر بدرفتاری

اند و معترضان را به خوانده« اشرار»و « آشوبگر»ضان را اظهارات مختلف مقامات رسمی از جمله رهبر و رییس قوه قضاییه ایران معتر

 اند.ها شدهاعتراض« رهبران»اند. مقامات ایران همچنین خواستار اعدام دشمنان خارجی منسوب کرده

تشکیل خواهد ای در محاکم شعب ویژه»های عمومی و انقالب تهران درباره برنامه پیگرد معترضان دستگیرشده گفته است رییس کل دادگاه

های ویژه به که سبب این نگرانی شده است که متهمان در این دادگاه« گیردشد و با سرعت و دقت اتخاذ تصمیم قضایی صورت می

ای را برای منع دسترسی متهمان به وکالی مورد های ویژهشکلی نامنصفانه محاکمه خواهند شد. مقامات پیش از این چنین دادگاه

 اند.است تجدیدنظر تشکیل دادهانتخاب و حق درخو

الوقوع بینیم. آنها به خطر قریبهای گسترده در سراسر کشور را به چشم نشان هشدار میما این اظهارات و همچنین دستگیری

ه، های خودسرانکنند که منجر به موارد بیشتر بازداشتتر دادرسی عادالنه و معیارهای محاکمه منصفانه اشاره میهای گستردهنقض

 ها، و احتماالً احکام اعدام خواهند شد.شکنجه و دیگر بدرفتاری

 تقاضای جلسه ویژه

کنند تا یک جلسه ویژه این های امضاکننده از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تقاضا میهای جدی سازمانبا توجه به این نگرانی

 شورا را برگزار کنند تا به این مسئله رسیدگی کند، با هدف:

، شکنجه، ناپدید شدگی اجباریهای جدی حقوق بشر، از جمله صدور مجوز تحقیقی مستقل درباره ادعاهای نقض -

هایش را به شورای حقوق بشر گزارش کند، و اند. این تحقیق باید یافتهنوامبر در کشور رخ داده ۶۱غیرقانونی، که از کشتارو

از جمله موارد  ،شود تضمین کرد که ایران تعهدات حقوق بشری خودونه میهایی برای این باشد که چگگزارشش باید شامل توصیه

 های جدی حقوق بشری، را پیاده کند.، و محاکمه منصفانه افراد مسئول نقضمرتبط با اعتراضات و عواقب بعدی



مان ملل، از جمله تقاضا از ایران برای دادن دسترسی کامل و بدون محدودیت به مجریان این تحقیق، و همچنین مقامات ساز -

 ها و نظارت بر محاکمات مرتبط با اعتراضات و عواقبشانهای ویژه، از جمله به بازداشتگاهاختیارات رویه

 

 

 امضاکنندگان:

 

 بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران

 ها در ایرانانجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی

 همه حقوق بشر برای همه در ایران

 المللعفو بین

 عرصه سوم

 ۶۲آرتیکل 

 ۶۲اصل 

 مؤسسه قاهره برای مطالعات حقوق بشر

 کمپین حقوق بشر در ایران

 مرکز حامیان حقوق بشر

 با هم علیه مجازات اعدام

 فدراسیون بین المللی حقوق بشر

 بان حقوق بشردیده

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

 ایمپکت ایران

 سازمان حقوق بشر ایران

 مرکز اسناد حقوق بشر ایران

 عدالت برای ایران

 ژنو-حقوق بشر کردستان

 سازمان اقدام آشکار جهانی

 ریپریف

 بنیاد سیامک پورزند

 اسمال مدیا

 متحد برای ایران


