
  

 
 

رسیم» «ترجمه غیر  
 

، نشین ستوده باید برای درمان  گویندکارشناسان سازمان ملل یم  ایران:  وکیل مدافع حقوق بشر
 آزاد شود

 

زنان، بشر از بازگرداندن وکیل مدافع حقوق بشر و حقوق  مستقل سازمان مللکارشناسان   –( 2020سپتامیر  25ژنو )

وی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی عیل رغم وضعیت وخیم سالمتی در این هفته ایران اوین در نشین ستوده به زندان 
 فوری وی شدند. 

 

این که مقامات ایرانی با وجود وضعیت قلتر خانم ستوده وی را به زندان بازگردانند، جانی که وی در »کارشناسان گفتند: 
 «است قابل درک نیست.  19-معرض شدید خطر کووید

 
ی یم»آنان افزودند:  خواهیم که فورا این تصمیم را تغییر دهند، درخواست وی مبتی بر اینکه پیش از عمل ما از مسئولیر

 «اش را انتخاب کند. شیوه معالجهآزادانه قلتر در خانه تجدید قوا حاصل کند را بپذیرند و به وی اجازه دهند که خود 
 

خانم ستوده کنونی ن مجدد اعالم کردند که حبس  وضعیت سالمتی وی، کارشناسانگرانی شدید نسبت به ابراز عالوه بر 

ی ظاهرا  ی وی 2011خودرسانه است. در سال نیر اعالم کرد که خانم ، کارگروه بازداشت خودرسانه در نی زندانی شدن پیشیر
ستوده در نی محکومیت . حبس کنونی خانم شده و خواهان آزادی فوری وی شد اش محرومستوده خودرسانه از آزادی

به شالق به موجب هفت اتهام است. بر اساس قوان 148سال حبس و  30به مجموع بیش از 2019وی در مارس  ی ضی یر

 شدیدترین حکم از هفت محکومیت وی است در زندان باشد. سال که  12ایران وی باید برای 
 

ده است که عیل رغم آزار مداوم دولت در بیش شای خانم ستوده وکیل مدافع حقوق بشر شناخته»کارشناسان گفتند: 

 ن پرداخته است. با وجود زندانی بودن و وضعیت نامناسببه دفاع از حقوق ایرانیا شجاعانهاز یک دهه گذشته، 
 «کند. قوق بشر استفاده یمبرای دفاع از ح از صدایشاش وی همچنان سالمتی 

 
 جویانه دولت در برابر   شواهد حایک از آن است که حبس»به گفته کارشناسان: 

ی
ی خانم ستوده اقدام تالف کنونی و پیشیر

 
 

ایرانی مدافع حقوق بشر از وکالی  یزیاد تعداد و یگ از ناپذیر وی در دفاع از حقوق بشر است. افعالیت های خستگ
وکالنی که های بنیادین در زندان هستند. محکومیت وی و تمایم دیگر برای دفاع از آزادیدر حال حاضی است که 

 «برریس شود. دادریس منصفانه  اش مطابق با اصولپروندهخودرسانه در زندان هستند باید فورا لغو شود و 

 
برای  2020سپتامیر  19ر تاری    خ ، خانم ستوده را از بیمارستان طالقانی که د2020سپتامیر  23مقامات ایرانی در تاری    خ 

ی شده بود،در آن قلتر جدی ناراحتی   شدید نظارتبه زندان اوین بازگرداندند. خانم ستوده در بیمارستان تحت  بسیی

وهای امنیتی دولت بود. آنان ارتباط وی با خانواده اش را منع کرده و با وی کردند،   ش ممانعتدرمان از ها بنا بر گزارش نیر
ی وضعیت جسمانی خانم ستوده بدرفتاری داشتند.  اض به اقدامات  ضعیف شده است چون ویهمچنیر ضعیف در اعیی

ی  یط های ایران در زندان اشتی بهد از  19-بنا بر دستورالعمل های مرتبط با کووید مقاماتو امتناع  19-کوویدهمه گیر

، وکال، زندانیان سیایس و عقی ی حقوق بشر از خوردن غذا خودداری بیش از چهل روز است که دنی آزادی موقت مدافعیر
 کرده است. 

 



ی کووید ی  19-کارشناسان درخواست خانم ستوده از مقامات ایرانی را تکرار یم کنند که در وضعیت همه گیر مدافعیر
، وکال، شهروندان خارجر و دارای تابعیت دوگانه، زندانیان سیایس و عقیدنی و تمایم افرادی که بدون مبنای  حقوق بشر

 
ی
 اک  حقوف

ی
 زندانی هستند را آزاد کنند.  ف

 
 

 پایان
 
 

 
، ماری الولر؛ گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالیم ایران،  جاوید رحمان سازمان ملل متحد:  کارشناسان*

ی حقوق بشر  ، آجوی ج  ت؛ خوزه گوورا برمودز، سونگ فیل هونگ، ستوندیل تویم، الینا اشتاین  ؛ گزارشگر ویژه وضعیت مدافعیر
ابت بودریک، ملیسا ؛ کارگروه بازداشت خودرسانه ، آلدا فاشیو، مسکرم گست تآپالن   کارگروه تبعیض کیچ، اچان، ایوانا رادرتی

ان ی گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات،  نیلز ملزر؛ علیه زنان و دخیی آمیر  یا تحقیر
انسانی دیگو ؛ های نر رحمانه، غیر

کلمنت نیالتسویس ؛ رشگر ویژه خشونت علیه زنانگزا،  دوبراوکا سیمونوی    چ؛ گزارشگر ویژه استقالل قضات و وکال  سایان،-گارسیا
ی و تشکل  وول،  گزارشگر ویژه حق بر تجمعات مسالمت آمیر
 
 

های شود. رویههای ویژه شورای حقوق بشر شناخته یمهستند که تحت عنوان رویه سازوکاری ها بخشر ازگزارشگران ویژه و کارگروه
ویژه، بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر سازمان ملل، عنوانی است که به سازوکارهای نظارنی و 

ی و یا یانر شورای حقوق بشر اطالق یمحقیقت های مهم نقض حقوق بشر در پدیدهشود که به وضعیت حقوق بشر در کشور معیر
کنند، کارمند سازمان ملل نیستند و حقوفی برای داوطلبانه فعالیت یم های ویژه به صورتپردازند. کارشناسان رویهرسارس جهان یم

 ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کرده و مستقل از هر سازمان و دولتی هستند. کنند. آنکار خود دریافت نیم
  

 صفحه ایران در وبسایت دفیی حقوق بشر سازمان ملل
 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/IR/Pages/SRIran.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/IR/Pages/SRIran.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/srhrdefendersindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/detention/pages/wgadindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/women/srwomen/pages/dubravkasimonovic.aspx#:~:text=Dubravka%20%C5%A0imonovic%20was%20appointed%20as,tenure%20on%201%20August%202015.
https://www.ohchr.org/en/issues/assemblyassociation/pages/srfreedomassemblyassociationindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/assemblyassociation/pages/srfreedomassemblyassociationindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENAregion/Pages/IRIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENAregion/Pages/IRIndex.aspx

