غیرسیم»
«ترجمه ر
مدافعی حقوق ر
رن
بش را از زندان آزاد کند
با اشاره به خطر کووید ،19-بچله از ایران یمخواهد
ژنو ( 6اکتب  – )2020روز سه شنبه کمیس عایل حقوق ر
بس میشل بچله از وضعیت رو به وخامت
ن
مدافعی حقوق ر
ن
بس ،وکال ،و زندانیان سیایس در زندانهای ایران عمیقا ابراز نگران کرده و خواستار
ن
مسئولی شد.
آزادی آنان در رشایط همهگبی کووید 19 -از
ایران در منطقه بیش ربین آسیب را از کووید 19-دیده است .زندانهای کشور از جمعیت بیش از ظرفیت
و بهداشت ضعیف رنج یمبرد و این وضعیت در طول همهگبی وخیمتر ن
نب شده است .کمبود آب،
ضدعفون ،ن
ن
ن
ن
ر
ر
همچنی نبود فضا برای قرنطینه
حفاظت و تست و
تجهبات
ناکاف بودن
بهداشت و
وسایل
ن
ن
و مراقبتهای درمان ناکاف منجر به شیوع ویروس در میان زندانیان و بنا بر گزارشها تعدادی فوت شده
است.
هان برای آزادی موقت زندانیان صادر کرد تا از جمعیت
قوه قضاییه ایران در ماه فوریه دستورالعمل ی
ن
ر
ر
بیشب ویروس جلوگبی شود .بنا بر آمار دولت حدود  120هزار زندان از
زندان کاهش داده و از شیوع
این طرح بهره بردند .به نظر یم رسد که این طرح متوقف شده و تعداد زیادی از زندانیان به زندان
ن
بازگردانده شدند.
همچنی ،افرادی که بنا بر اتهامات مرتبط با امنیت میل به بیش از پنج سال زندان
ی
مستنت شدهاند.
محکوم شدهاند از این طرح
ن
ر
مدافعی حقوق ر
ن
بس،
کسان که بازداشت آنان احتماال خودشانه بوده است از جمله
بیشب
در نتیجه
ر
وکال ،شهروندان خارج و زندانیان دو تابعیت ،فعاالن محیط زیست و دیگر افرادی که برای بیان عقیده
و اعمال حقوقشان از آزادیشان محروم شده اند ،در زندان در معرض خطر فزاینده ابتال به ویروس
قرار گرفتهاند.
ن
بی الملیل حقوق ر
قوانی ن
ن
جسمان و
بس ،دولتها مسئول سالمت
بچله اظهار داشت« :به موجب
ن
روان تمایم افراد تحت مسئولیت آنان از جمله افرادی که از آزادیشان محروم شدهاند هستند .افرادی
که رصفا برای ابراز عقاید سیایسشان یا هر نوع دیگر کنشگری در دفاع از حقوق ر
بس حبس شدهاند
ن
ر
ن
بیشب رفتار شود و یا آنان را
ندانیان با سخت گبی
چنی ز
اساسا نباید در زندان باشند .و قطعا نباید با
در معرض خطر بیشتر قرار داد».
ر
اقدامان که برای کاهش شیوع کووید 19-طراج شده است
وی افزود« :من متاسفم که مشاهده یم کنم
ن
علیه گروه خایص از زندانیان به طور تبعیضآمب به کار یمروند».

بس و مدافع حقوق ر
ییک از نمونههای بارز این رفتار علیه وکیل مدافع برجسته حقوق ر
بس زنان خانم
ر
اتهامان مرتبط با فعالیتهای حقوق ر
بسیاش احکایم در مجموع
نسین ستوده بوده است که برای
ر
بیش از یس سال دریافت کرده است .خانم ست وده در اعباض به تداوم استفاده از حبس خودشانه و
درمان ن
ن
ن
ناکاف در زندان ،اعتصاب غذای دوم خود را در ماه اوت آغاز کرد .وی پس از
نب مراقبتهای
نزدیک به  50روز به دلیل سالمت به شعت رو به زوالش به اعتصاب غذا پایان داد .رشایط قلت وی
نیازمند درمان تخصیص است.
رئیس ر
دفب حقوق ر
بس سازمان ملل اظهار داشت« :من شدیدا نگران د ر خطر بودن جان خانم نسین
ستوده هستم .من مجدد از مقامات یم خواهم که شیعا او را آزاد کرده و برای وی این امکان را فراهم
آورند تا پیش از آنکه درمان پزشیک الزم را به انتخاب خود ادامه دهد در خانه تجدید قوا کند .در طول
سالها وی مدافع شجاع و ثابت قدم حقوق دیگر ایرانیان بوده است .زمان آن رسیده است که دولت
ی
هان که وی به نمایندگ از دیگران کرده است خاتمه دهد».
به نقض حقوق او به دلیل تالش ی
ن
کمسب عایل حقوق ر
همچنی از هدف قرار دادن مداوم و سیستماتیک افرادی که هرگونه نظر
بس
ن
مخالف بیان یمکنند و ن
نب جرمانگاری اعمال حقوق بنیادین ابراز نگران کرد.
بچله گفت« :نومیدکننده است که مشاهده یمکنیم که از نظام عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای
ساکت کردن جامعه ن
مدن استفاده یم شود .ابراز نظر مخالف جرم نیست .یک حق بنیادین است که
باید محافظت و حمایت شود».
ر
حقوف ن
بی الملیل خود ،از جمله حق بر دادریس
«من از مقامات ایر نان یمخواهم که مطابق با تعهدات
حقوف ن
ر
کاف ز ن
ندان شدهاند را مورد باز ن
بیت قرار دهد.
منصفانه محکومیت تمام افرادی که بدون مبنای
ن
ر
ن
ن
همچنی خواستار آزادی بدون قید و رشط مدافعی حقوق بس ،وکال ،زندانیان سیایس و نب کلیه
من
ن
ر
ن
ر
افرادی هستم که به دلیل شکت در اعباضات مسالمت آمب زندان شدهاند ،و یا به دلیل ابراز نظر
مخالف یا اعمال حقوقشان از آزادیشان محروم شدهاند ».کمیس عایل حقوق ر
بس گفت« :به طور
عدالت در ن
ر
زمان که کووید 19-در زندانهای ایران یکهتازی یمکند اصالح
خاص مهم است که این ن
شود».
پایان
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