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ایران :کارشناسان سازمان ملل خواستار آن شدند که مدافع حقوق ر
بش که دارای عالئم ابتال به
ً
کووید ۱۹-است فورا از زندان آزاد شود
بش سازمان ملل امروز اظهار داشتند ،ایران باید مدافع حقوق ر
ژنو ( ۲۲ژوئیه  – )۲۰۲۰گرویه از کارشناسان حقوق ر
بش،
رن
همچنی دیگر افرادی را که به طور
نرگس محمدی ،که براساس گزارشها با عالئم ویروس کرونا در زندان بیمار است و
خودرسانه بازداشت هستند ،پیش از آنکه دیر شود آزاد کند.
به گفته این  ۱۶کارشناس* این مسأله که خانم محمدی در زندان زنجان ظاهرا به بیماری کووید ۱۹-مبتال شده شدیدا
ی
اتهامان که به دلیل فعالیتهای حقوق ر
بشی وی بر او وارد
موجب نگر نان است .خانم محمدی از سال  ۲۰۱۵بر اساس
ً
رن
قوانی ایران باید
شده است در زندان است .او در ماه مه  ،۲۰۱۶مجموعا به  ۱۶سال حبس محکوم شد که بر اساس
 ۱۰سال آن را تحمل کند.
ی
سالمت خانم محمدی هستیم .ما پیش از این نگر نان خود را نسبت به وضعیت او و
کارشناسان گفتند« :ما شدیدا نگران
دیگر افراد در زندانهای ایران که در صورت ابتال به ویروس کرونا در خطر جدی هستند مطرح کرده و خواستار آزادی
فوری آنان شدیم .برای افرادی چون خانم محمدی که دچار بیماریهای زمینهای هستند این وضعیت مسأله مرگ یا
ی
زندگ است .مقامات ایر نان باید ر ن
همی حاال پیش از آنکه دیر شود اقدام کنند».
رن
رن
مسئولی مخواهند نتیجه تست کووید ۱۹-خانم محمدی که در تاری خ  ۸ژوئیه گرفته شده به
همچنی از
کارشناسان
ن
.
اولی عالئم کووید ۱۹-در تاری خ  ۲۹ژوئن  ۲۰۱۹در
شود
منتقل
بیمارستان
به
مناسب
درمان
ای
ر
ب
و
شود
داده
ایشان
ر
ر
ایشان بروز کرده است .رسایط ایشان به رسعت وخیم شده و در تاری خ  ۵ژوئیه  ۲۰۲۰هوشیاری خویش را از دست داد.
رن
مسئولی زندان از فراهم آوردن خدمات
گید،
با وجود این عالئم و درخواست مکرر وی برای اینکه تحت درمان قرار ر
ن
ن
ی
درمان امتناع کردند .در تاری خ  ۸ژوئیه  ،۲۰۲۰خانواده خانم محمدی به دفی دادستان زنجان مراجعه کردند تا
ن
گید ،و در همان روز از ایشان تست کووید ۱۹-گرفته شد .خانم
درخواست کنند او تحت مراقبتهای درمان قرار ر
محمدی از دریافت نتیجه تست محروم شده است ،اما بنا بر گزارشها تست ییک از همبندیهای ایشان مثبت شده و
افراد دیگری در بند ر ن
نی عالئم بیماری را دارند.
ی
دولت ایران بپذیریم.
کارشناسان خاطرنشان شدند« :ما اکیدا نیمتوانیم انتشار ویدئوی خانم محمدی را در رسانههای
ی
این ویدئو چنان نمایش داده شده است که خانم محمدی در حال معاینه توسط یک پزشک است تا ظاهرا این تلق را
ی
سالمت در وضعیت خون قرار دارد .این ویدئو نقض حق حریم خصویص خانم محمدی است
ایجاد کند که وی از نظر
و از آنجا که امکان ر ی
آزمان آن وجود ندارد فاقد ارزش است».
است
ی
ن
ی
رن
زندانیان که پیش از این با
بیشیی در زندان باشند ،چرا که
همچنی نگران هستند که ممکن است مبتالیان
کارشناسان
ن
ن
گی موج دوم کووید ۱۹-است .نگرانها نسبت
مرخیص آزاد شده بودند به زندان بازگردانده شدهاند و
همچنی ایران در ر
ر

ن
زندان دارند پیش از این ر ن
ی
نی وجود
بهداشت که بیش از ظرفیتشان
غی
به توان ایران در مهار شیوع بیماری در زندانهای ر
داشته است.
در  ۱۶آوریل  ،۲۰۲۰کارشناسان از تصمیم ایران برای آزادی موقت زندانیان برای کاهش کووید ۱۹-در زندانها استقبال
همچنی ابراز نگر نان کردند که بسیاری از مدافعان حقوق ر
رن
بش مانند خانم محمدی ،و
کردند .با این وجود ،کارشناسان
ی
ی
ر
رن
همچنی وکالی مدافع حقوق بش ،اتباع خارج و دوتابعیتها ،فعاالن محیط زیست ،و دیگر زندانیان عقیدن که بدون
ن
ن
دالیل قانون کاف در زندان هستند ،از این مرخیص بهرهمند نشدهاند .کارشناسان خواستار آن بودند که آزادی موقت
زندانیان به این افراد تشی یابد.
به گفته این کارشناسان «خانم محمدی اساسا نباید در زندان باشد .در سال  ۲۰۱۷کارگروه بازداشتهای خودرسانه به
این نتیجه رسید که بازداشت خانم محمدی خودرسانه بوده و خواهان آزادی فوری او شد .اما مقامات ایران نه تنها به
ی
رن
اتهامان جدید
همچنی به دنبال آن هستند که براساس
حبس او ادامه داند ،بلکه مانع تماس وی با خانوادهاش شدهاند و
او را تعقیب کیفری کنند تا حبس غی ن
قانون وی ادامه یابد».
ر
ی
تعهدان که ایران
«ما مجددا از ایران مخواهیم که فورا خانم محمدی و دیگر افرادی را که حق آزادیشان برخالف
مطابق میثاق حقوق ن
مدن و سیایس دارد نقض شده است آزاد کند».

پایان

بش سازمان ملل متحد :جاوید رحمان ،گزارشگر ویژه وضعیت حقوق ر
*کارشناسان حقوق ر
بش در جمهوری اسالم ایران؛ ماری الول ،گزارشگر
ن
ن
ر
غیقانون ،شتابزده و خودرسانه؛ یل توم ،الینا اشتایی ،خوزه گوارا
ویژه وضعیت مدافعان حقوق بش؛ اگنس کاالمار ،گزارشگر ویژه اعدامهای ر
ن
ادجوف ،کارگروه بازداشتهای خودرسانه؛ دیوید گ ،گزارشگر ویژه تروی ج و حمایت از حق آزادی عقیده
برمودزه ،شونگ فیل هونگ ،سیتوندج
ی
ی
ی
ن
و بیان؛ ر ن
اوپرن؛ آلدا فاشیو ،مسکرم گزت ،ایوانا راداچیچ؛ کارگروه تبعیض علیه زنان و دخیان؛ نیلز ملیر ،گزارشگر ویژه
الیابت برودریک ،ملیسا
ن
ن
آمی؛ دیه گو گارسیا-سایان ،گزارشگر ویژه استقالل قضات و وکال.
غیانسان یا
تحقی ر
ر
شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای نرحمانه ،ر
بخش از سازوکاری هستند که تحت عنوان رویههای ویژه شورای حقوق ر
گزارشگران ویژه وکارگروهها ر
بش شناخته مشود .رویههای ویژه ،بزرگ
ی
ن
ر
ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بش سازمان ملل ،عنوان کیل است که به سازوکارهای نظارن و حقیقتیان شورای حقوق
معی و یا پدیدههای مهم نقض حقوق ر
بش اطالق مشود که به وضعیت حقوق ر
ر
بش در کشور ر ن
بش در رسارس جهان مپردازند .کارشناسان
ی
رویههای ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت مکنند ،کارمند سازمان ملل نیستند و حقوف برای کار خود دریافت نیمکنند .آنها در ظرفیت
شخیص خود فعالیت کرده و مستقل از هر سازمان و ی
دولت هستند.
صفحه ایران در ی
دفی حقوق ر
بش سازمان ملل

