غیرسیم»
«ترجمه ر
ایران :کارشناسان سازمان ملل یمگویند وکیل مدافع حقوق ر
بش ،نشین ستوده باید برای درمان
آزاد شود
بش و حقوق ر
سپتامی  – ) 2020کارشناسان مستقل سازمان ملل از بازگرداندن وکیل مدافع حقوق ر
بش زنان،
ژنو (25
ر
ی
سالمت وی ابراز نگر یان کرده و خواستار آزادی
نشین ستوده به زندان اوین در ایران در این هفته عیل رغم وضعیت وخیم
فوری وی شدند.
ی
جان که وی در
کارشناسان گفتند « :این که مقامات ایران با وجود وضعیت ر
قلت خانم ستوده وی را به زندان بازگردانند ،ی
معرض شدید خطر کووید 19-است قابل درک نیست».
تغیی دهند ،درخواست وی ی
ری
مبت بر اینکه پیش از عمل
آنان افزودند« :ما از
مسئولی یم خواهیم که فورا این تصمیم را ر
قلت در خانه تجدید قوا حاصل کند را بپذیرند و به وی اجازه دهند که خود آزادانه شیوه معالجهاش را انتخاب کند».
ر
ی
ی
کنون خانم ستوده
سالمت وی ،کارشناسان مجدد اعالم کردند که حبس
عالوه بر ابراز نگر یان شدید نسبت به وضعیت
ی
ری
ری
پیشی وی  ،کارگروه بازداشت خودرسانه اعالم کرد که خانم
نی ظاهرا خودرسانه است .در سال  2011در ین زندان شدن
ی
ستوده خودرسانه از آزادیاش محروم شده و خواهان آزادی فوری وی شد .حبس کنون خانم ستوده در ین محکومیت
وی در مارس  2019به مجموع بیش از 30سال حبس و  148یضبه شالق به موجب هفت اتهام است .بر اساس قوان ر ی
ی
ایران وی باید برای  12سال که شدیدترین حکم از هفت محکومیت وی است در زندان باشد.
کارشناسان گفتند« :خانم ستوده وکیل مدافع حقوق ر
بش شناختهای شده است که عیل رغم آزار مداوم دولت در بیش
ی
از یک دهه گذشته ،شجاعانه به دفاع از حقوق ایرانیان پرداخته است .با وجود زندان بودن و وضعیت نامناسب
سالمتاش وی همچنان از صدایش برای دفاع از حقوق ر
ی
بش استفاده یمکند».
ی
ی
ری
پیشی خانم ستوده اقدام تالف جویانه دولت در برابر
کنون و
به گفته کارشناسان« :شواهد حایک از آن است که حبس
ی
ر
فعالیت های خستگ ناپذیر وی در دفاع از حقوق ر
بش است .ا و یگ از تعداد زیادی از وکالی ایران مدافع حقوق بش
ی
کالن که
است که در حال حاض برای دفاع از آزادی های بنیادین در زندان هستند .محکومیت وی و تمایم دیگر و ی
خودرسانه در زندان هستند باید فورا لغو شود و پروندهاش مطابق با اصول دادریس منصفانه برریس شود».
ی
سپتامی  2020برای
طالقان که در تاری خ 19
سپتامی  ، 2020خانم ستوده را از بیمارستان
مقامات ایر یان در تاری خ 23
ر
ر
ی
نار ی
قلت جدی در آن بسیی شده بود ،به زندان اوین بازگرداندند .خانم ستوده در بیمارستان تحت نظارت شدید
احت ر
ی
رنیوهای امنیت دولت بود .آنان بنا بر گزارشها از درمانش ممانعت کردند ،ارتباط وی با خانواده اش را منع کرده و با وی
جسمان خانم ستوده ضعیف شده است چون وی در ی
ی
ری
بدرفتاری داشتند.
اعیاض به اقدامات ضعیف
همچنی وضعیت
بهد ی
گیی کووید 19-و امتناع مقامات بنا بر دستورالعمل های مرتبط با کووید 19-از
اشت در زندان های ایران یط همه ر
ی
ر
ری
مدافعی حقوق بش ،وکال ،زندانیان سیایس و عقیدن بیش از چهل روز است که از خوردن غذا خودداری
آزادی موقت
کرده است.

ی
ری
مدافعی
گیی کووید19-
کارشناسان درخواست خانم ستوده از مقامات ایران را تکرار یم کنند که در وضعیت همه ر
ی
حقوق ر
عقیدن و تمایم افرادی که بدون مبنای
خارج و دارای تابعیت دوگانه ،زندانیان سیایس و
ر
بش ،وکال ،شهروندان
ی
ی
ی
حقوف ک اف زندان هستند را آزاد کنند.

پایان

* کارشناسان سازمان ملل متحد :جاوید رحمان ،گزارشگر ویژه وضعیت حقوق ر
بش در جمهوری اسالیم ایران؛ ماری الولر،
مدافعی حقوق ر
ر ی
بش؛ یل تویم ،الینا اشتاینت؛ خوزه گوورا برمودز ،سونگ فیل هونگ ،ستوندج آجوی ،
گزارشگر ویژه وضعیت
ی
کارگروه بازداشت خودرسانه؛ النابت بودریک ،ملیسا آپ رت ،آلدا فاشیو ،مسکرم گست تچان ،ایوانا راداکیچ ،کارگروه تبعیض
ی
علیه زنان و ی
تحقی ر ی
آمی؛ دیگو
غیانسان یا
ر
دخیان؛ نیلز ملزر ،گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای رن رحمانه ،ر
گارسیا-سایان ،گزارشگر ویژه استقالل قضات و وکال؛ دوب راوکا سیمونوی چ ،گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان؛ کلمنت نیالتسویس
وول ،گزارشگر ویژه حق بر تجمعات مسالمت ر ی
آمی و تشکل
بخش از سازوکاری هستند که تحت عنوان رویههای ویژه شورای حقوق ر
گزارشگران ویژه و کارگروهها ر
بش شناخته یمشود  .رویههای
ی
ی
ر
ویژه ،بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بش سازمان ملل ،عنوان است که به سازوکارهای نظارن و
معی و یا پدیدههای مهم نقض حقوق ر
بش اطالق یمشود که به وضعیت حقوق ر
حقیقتیان شورای حقوق ر
بش در کشور ر ی
بش در
ر
ی
رسارس جهان یمپردازند  .کارشناسان رویههای ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت یم کنند ،کارمند سازمان ملل نیستند و حقوف برای
کار خود دریافت نیم کنند  .آنها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کرده و مستقل از هر سازمان و ی
دولت هستند .
صفحه ایران در وبسایت ی
دفی حقوق ر
بش سازمان ملل

