غیرسیم»
«ترجمه ر
بش سازمان ملل آزادی مدافع حقوق ر
کارشناسان حقوق ر
بش ایر یان را نشانه ای امیدوارکننده
خواندند
اکتب  – )2020کارشناسان مستقل حقوق بش* امروز از آزادی مدافع حقوق بش ایر یان ،نرگس
ژنو ( 14ر
ی
محمدی که برای مدت طوالن در زندان بوده است استقبال کردند .آزادی وی به دنبال آنکه دادگاه بر
ی
قانون جدید مدت مجازات وی را کاهش داد اتفاق افتاد.
مبنای
کارشناسان گفتند« :مایه دلگریم است که تصمیم قوه قضاییه ایران منجر به آزادی خانم محمدی پس
از سال ها حبس در زندان شده است .ما امیدواریم دیگر افرادی که هم اکنون خودرسانه در زندان
ی
عقیدن ،و
هستند  -مدافعان حقوق بش ،وکال ،روزنامه نگاران ،فعاالن محیط زیست ،زندانیان
خارج و اتباع دوگانه  -ی
ر
نب آزاد شوند».
شهروندان
اکتب آزاد شده است ،بارها به دلیل فعالیت های حقوق بشی اش ز ی
ندان
خانم محمدی که در تاری خ  8ر
شده است .آخرین تاری خ حبس وی به سال  2015باز یم گردد .کارگروه بازداشت خودرسانه در سال
 2017تشخیص داد که بازداشت خانم محمدی خودرسانه بوده و خواهان آزادی فوری او شد .دیگر
نب نگر یان های خود را درباره بازداشت او از جمله ی
کارشناسان ی
دسبیس وی به معالجات پزشیک با مقامات
ایر یان در میان گذاشته اند .آخرین بار در ژوئیه  2020پس از بروز عالئم کووید 19-در خانم محمدی،
کارشناسان خواهان درمان پزشیک برای وی شدند.
کارشناسان آزادی وی را «قدیم در مسب صحیح» خواندند و گفتند آن ها همچنان نگران این هستند
ی
پیشی خانم محمدی در ارتباط با فعالیت های حقوق بشی اش ممکن است همچنان
که محکومیت
ی
همچنی نگران اتهامات جدیدی که در فوریه  2020به دلیل فعالیت های مسالمت
برجا باشد .آن ها
ی
آمب خانم محمدی در زندان علیه وی وارد شده بود هستند.
کارشناسان اظهار داشتند« :بنا بر گزارش ها تمایم اتهامات علیه خانم محمدی در ارتباط با اعمال حق
آزادی بیان ،و آزادی تشکل و تجمع مسالمت ی
آمب هستند .ما از قوه قضاییه یم خواهیم که حق دادریس
تضمی کند ،هر پرونده دیگری علیه خانم محمدی را فورا باز ی
ی
بین کرده
در دادگاه مستقل و رن طرف را
ی
و دیگر اتهامات و محکومیت های علیه وی را لغو کند .و همچنی به وی اجازه دهد که آزادانه به
فعالیت های مهم خود در دفاع از حقوق بش ادامه دهد ،بدون این که در هراس آزار دولت و یا بازداشت
خودرسانه باشد».
کارشناسان گفتند افراد بسیار دیگری در جمهوری اسالیم ایران هستند که رصفا به دلیل اعمال حقوق
بش خود پشت میله های زندان مانده اند.

«ما از مقامات ایر یان یم خواهیم که خصوصا با توجه به رسایط کووید 19-و حضور آن در زندان های
ایران پرونده این افراد را ی
ی
نب فورا باز ی
همچنی تمایم افرادی را که بازداشت آنان خودرسانه و
بین کنند .و
قوانی حقوق بش ی
ی
بی الملل است آزاد کنند».
ناقض
پایان

*کارشناسان سازمان ملل متحد :جاوید رحمان ،گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بش در جمهوری اسالیم ایران ؛ ماری
ی
اشتایب ،خوزه گوارا برمودز ،شونگ فیل هونگ ،
الولر ،گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بش؛ یل تویم ،الینا
ی
ی
ادجوف  ،کارگروه بازداشتهای خودرسانه ؛ ی
اوپرن ؛ آلدا فاشیو ،مسکرم گزت ،ایوانا
البابت برودریک ،ملیسا
سیتوندج
ر
ی
ی
ی
راداچیچ؛ کارگروه تبعیض علیه زنان و دخبان ؛ نیلز ملبر ،گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های رن رحمانه،
غب ی
انسان یا تحقب ی
آمب؛ دیه گو گارسیا-سایان ،گزارشگر ویژه استقالل قضات و وکال ؛ کلم انت نیالتسویس وول ،گزارشگر
آمب و آزادی تشکالت ؛ آ گنس کاالمار ،گزارشگر ویژه اعدام های غب ی
ویژه حق آزادی تجمعات مسالمت ی
قانون  ،شتابزده و
خودرسانه ؛ ایرنه خان ،گزارشگر ویژه تروی ج و ح مایت از حق آزادی عقیده و بیان.
گزارشگران ویژه و کارگروهها بخش از سازوکاری هستند که تحت عنوان رویه های ویژه شورای حقوق بش شناخته
ی
عنوان است که به
یمشود .رویه های ویژه ،بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بش سازمان ملل،
ی
ی
یان شورای حقوق بش اطالق یمشود که به وضعیت حقوق بش در کشور معی و یا
سازوکارهای نظارن و حقیقت ر
پدیده های مهم نقض حقوق بش در رسارس جهان یم پردازند .کارشناسان رویه های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت
ی
منکنند ،کارمند سازمان ملل نیستند و حقوف برای کار خود دریافت نیمکنند .آن ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت
کرده و مستقل از هر سازمان و ی
دولن هستند.
صفحه ایران در ی
دفب حقوق بش سازمان ملل

