
 
 

 

های متعدد حقوق بشر در جریان اعتراضات اخیر خواهد به نقضمیباچله از دولت ایران 

 رسیدگی کند.
 

اعتراضات اخیر، کمیسر  مورد از ایران در بیرونبا درز تدریجی اطالعات بیشتر به  –( ۲۰۱۹دسامبر  ۶ژنو )

کشته تعداد  در موردتداوم عدم شفافیت  در مورد ، میشل باچله در روز جمعهعالی حقوق بشر سازمان ملل

 ایراندر سراسر  های گزارش شدهتدوام دستگیری، و همچنین یو شیوه برخورد با هزاران بازداشت نشدگا

 هشدار داد.

 

 استان ۳۱استان از  ۲۸نفر در  ۷۰۰۰نوامبر، دست کم  ۱۵اعتراضات گسترده در  شروع ها ازبنا بر گزارش

برخورد فیزیکی با » نسبت به را نگرانی شدید خویش. کمیسر عالی حقوق بشر اندشده بازداشت ایران

 همچنین عالوه بر نگرانی در مورد»اظهار کرد.  «آنان منصفانه نقض حق بر دادرسی و شدگانبازداشت

که  به جرایمی متهم شوندتعداد زیادی از آنان  وجود دارد که احتمال ی که تحت بازداشت هستند، اینشرایط

 «.ازات اعدام در پی داشته باشدمج

 

معترض در تظاهرات شرکت داشتند. بنا بر  هزار ۲۰۰هزار تا  ۱۲۰روز ۵طبق منابع رسمی دولتی، در طی 

 ۲۰۸اطالعاتی که به دفترکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل رسیده در جریان این اعتراضات، دست کم 

 حظهتا این ل دفتر حقوق بشر سازمان ملل، که های دیگرد. گزارشانکودک کشته شده ۱۲زن و  ۱۳نفر، از جمله 

 داند.ها را تا بیش از دو برابر رقم ذکر شده میتعداد کشته شده ،ن نشده استآتأیید صحت ارزیابی و قادر به 

 

، مقامات با شفافیت شدگان گزارش شدهزیاد کشتهالزم است که در چنین شرایطی یا این تعداد »: ی باچلهبه گفته

های و مرگ ،نامعترض ناز جمله کشت صورت گرفتههای نقض تمامینسبت به  افورنان باید آ. تری عمل کنندبیش

باید مورد و افراد مسئول  طرفانه کنندها اقدام به تحقیقات مستقل و بیگزارش شده و سوءرفتار در بازداشتگاه

المللی حقوق مدنی وسیاسی که بین کنوانسیونکه حقوق مندرج در  رسد. به نظر میبازخواست قرار بگیرند

 «.در موارد متعددی نقض شده استآن است  ملزم به رعایتآن را تصویب کرده و  هم ایران

 

ها واکنش نشان دادند و در برخی موارد به آور و باتوم به اعتراضپاش، گاز اشکنیروهای امنیتی با ماشین آب

اند تیراندازی کردند. بنابر شدهگونه تهدید فوری جانی یا آسیب جدی محسوب نمیکه هیچ معترضان غیر مسلح

 اند.علیه معترضان نقش داشته ها، نیروهای بسیج و نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تیراندازیگزارش

 

از جمله اینکه نیروهای امنیتی ت، دهد خشونت شدیدی علیه معترضین اعمال شده اسشده نشان میتصاویر تأیید»

ن تیراندازی ابام ساختمان دادگستری در یک شهر، و از هلیکوپتر در شهر دیگر به معترضبا اسلحه از پشت

دهد نیروهای امنیتی رسد نشان میایم که به نظر میهمچنین تصاویری دریافت کرده»ی باچله به گفته« .اندکرده

اعضای حیاتی  یا به صورت و مستقیم ، و یا اینکهکنندسر تیراندازی می به معترضین در حال فرار از پشت

موارد نقض آشکار تعهدات و  . اینتیراندازی به قصد کشتنکنند، به عبارت دیگر معترضین تیراندازی می

 «و نقض جدی حقوق بشراست. ر،اصول بین المللی استفاده از زو

 

در مورد یکی از احتماالً بدترین وقایع مربوط به اعتراضات که در  وی، دفتر عالی حقوق بشر ی کمیسربه گفته

گذارد. طبق این ها صحه میاتفاق افتاده است اطالعاتی دریافت کرده که تا حدودی بر گزارش نوامبر ۱۸

از جمله افرادی که در  – ماهشهر نیروهای امنیتی ایران علیه تظاهرکنندگانر اطالعات، در میدان جراحی د

سنگین استفاده کردند که  هایاز سالح  –حال فرار بودند و افرادی که در نیزار نزدیکی میدان پنهان شده بودند 

 .ه است، و احتماالً بسیار بیش از آن منجر شدنفر ۲۳به کشته شدن دست کم 

 

هایشان فرادی که در خیابان یا از خانهی ماهشهر عالوه بر معترضان، اگزارش شده است که در جریان واقعه

های ضد و نقیضی در مورد گزارش»ی باچله: اند. به گفتهاند هم مورد اصابت گلوله قرار گرفتهناظر اتفاقات بوده



حضور یک یا بیش از یک نفر مسلح میان معترضان وجود دارد. اما این مسأله به هیچ عنوان چنین واکنش 

ز جانب نیروهای امنیتی، بدون تفاوت قائل شدن میان افراد مسلح و غیر مسلح توجیه وحشتناک و مرگباری را ا

«.کندنمی  

 

 

 

 

های متعددی در مورد سوءرفتار با افراد بازداشتی دریافت کرده است، که از جمله دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارش

را پخش کرده است  شدگاناز بازداشت بعضی اعترافات اجباری است. تلویزیون رسمی "اعترافات" گرفتنبا هدف آشکار 

های بیگانه هستند. بنا بر اظهارات جانشین و دولت مخالف حکومتهای که ادعا شده رهبر تظاهرات و وابسته به گروه

" با اشد دادنداند که مزدوری انجام میکردهبا صراحت اعتراف " ی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، افرادی کهفرمانده

  مجازات روبرو خواهند شد. 

 

اند که به این معناست که دادرسی منصفانه به وکیل دسترسی نداشته شدهبسیاری از معترضان بازداشت»ی باچله به گفته

ها ز حد جمعیت در بازداشتگاهی ازدحام بیش اهایی به ما رسیده است که نشان دهندهچنین گزارشرعایت نشده است. هم

های رسمی است. های ورزشی و مدارس عالوه بر بازداشتگاههای نظامی، سالنستفاده از پادگانها و او شرایط وخیم آن

افرادی که در جریان سرکوب زخمی شده و  رایهای درمانی بمراقبت دسترسی بهدهند که از هایی هم نشان میگزارش

  «شود.ودداری میاند، خیا آسیب دیده

 

تالش  خارج از ایران یاکه در داخل  خبرنگارانی و ارعاب های دریافت شده مبنی بر تهدیدوی همچنین نسبت به گزارش

مبنی بر اینکه اعضای  یهای. از جمله نسبت به گزارشکردند در مورد وضعیت گزارش بدهند ابراز نگرانی کردمی

 اند. از ایران توسط مقامات امنیتی احضار و تهدید شدهبیرون های خبری شبکهشاغل در  خبرنگارانخانواده 

 

که من از مقامات خواستارم در کل تصویری که از ایران در حال نمایان شده است بسیار آزاردهنده است. »باچله گفت 

ی د، و در مرحلهناند اقدام کنشان محروم و بازداشت شدهی معترضانی که خودسرانه از آزادیفوراً نسبت به آزادی همه

شود. از  تضمین، از جمله دسترسی به وکیل به انتخاب خودشان منصفانه، حق دادرسی شدگانبازداشت رسیدگی به پرونده

آمیز مردم ایران ی تظاهرات، به حق بر آزادی بیان و آزادی تجمعات و تشکالت مسالمتخواهم در صورت ادامهدولت می

استفاده از زور  ، وصورت گرفته تحقیقات الزم را به عمل آورد یی که تا کنونهانسبت به نقضچنین، هماحترام بگذارد. 

 «المللی محدود کند.را به کمترین میزان ممکن مطابق اصول و استانداردهای بین

 


