
 
 
رسیم»  «ترجمه غیر

  زندانی شدهفعال سیایس ، زادنگرانی شدید برای محمد نوری ران: ای
 

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل* امروز از وضعیت محمد نوری زاد فیلمساز و   -( 2021مه  4ژنو )
ها گزارشآزادی فوری وی شدند. بنا بر   ابراز نگرانی جدی کرده و خواستارفعال سیایس زندانی ایرانی 

عدم دریافت زندان و  در وی ادامه حبس سالمتی وی چنان وخیم شده است که در صورت وضعیت 
 کند. وی را تهدید یم مرگاحتمال و  خطر عوارض جدی ،های پزشیک مناسبمراقبت

 
 بدرفتاری با محمد نوری زاد و ادامه حبس وی به دلیل ابراز عقیدهاز  ما به شدت»کارشناسان گفتند: 

، های پزشیک كافی عدم دریافت مراقبت آنی و در نتیجهوی  حبسهستیم. عالوه بر این، ادامه  نگران
ر زندان دتواند  نیم كه دارد  سالمتی جدی مشکالتبا توجه به وی  مبتی بر اینکه پزشكان رغم نظر  عیل
انسانی و ظالمانه تواند به معنای شكنجه و سایر رفتارهای، یمبماند ی باشد. ، غیر آمیر  «تحقیر
 
 آزاد شود.  زندان در ایرانی پرونده او نمادی از وضعیت بسیاری از فعاالن سیایس »

ً
 «است. او باید فورا

 
در آن ای که وی و سایرین نامه رسگشادهات مرتبط با نوری زاد بنا بر اتهامآقای ، 2020 در فوریه

احکام ه و در قانون اسایس بودند، محکوم شد ییر و تغ جمهوری اسالیم ایرانخواستار استعفای رهیر 
 . حبس دریافت کرد هفت سال و نیم مختلف از جمله

 
وی  . و از مرصف دارو خودداری کرده است ند بار دست به اعتصاب غذا زدهآقای نوری زاد در زندان چ

اض به حبس خودو  2021مارس  10 تاری    خ از  اعتصاب غذا و داروی خود را  آخرین و بدرفتاری  در اعیی
وع کرده  اشمقامات با خانواده ی در زندان اقدام به خودکشر کرده ها بنا بر گزارش. استرسر او همچنیر

اض  2021فوریه  19 از است و   . آغاز به آسیب به خود کرده استبه عنوان نویع اعیی
 

از دست داده در زندان در موارد متعدد هوشیاری خود را  است و  وری زاد به بیماری قلتر مبتالآقای ن
، پس از بیهوش شدن به بیمارستان لقمان حکیم در تهران منتقل شد. هنگایم 2021آوریل  14. در است

است در حایل که وی به  او هشت آمپول به  شخیص در حال تزریق که  متوجه شدکه به هوش آمد، 
ی او را   آن رضایت نداده و از محتوای آن مطلع نشده بود. آقای نوری زاد تقاضا  کرده است که مسئولیر

ی درمورد دالیل تزریق به وی تحقیق کنند.  از محتوای موادی که به او تزریق شده مطلع کنند و همچنیر
در اختیار او قرار در مورد این موضوع هنوز این اطالعات یا پاسخی به درخواست وی برای تحقیق 

 نگرفته است. 
 

ی زاد در وضعیت سالمتی قرار ندارد که بتواند در زندان واضح است که محمد نور »کارشناسان گفتند: 
ده تشخیص دا پزشکان متخصصبماند. گزارش شده است که سازمان پزشیک قانونی قوه قضاییه و سایر 

 تشخیصید بالفاصله او را مطابق با این آزاد شود. مقامات ایرانی با درمانی اند که وی باید به دالیل 
یس رایگان به مراقبتو به او پزشیک آزاد کرده   «های پزشیک و معالجه مورد نیاز را بدهند. دسیی



 
در جمهوری اسالیم ایران فقط به دلیل استفاده از حق آزادی  افراد بسیاریکارشناسان تأکید کردند که 

به دولت یادآوری كردند كه بازداشت بر این اساس نقض آشكاری از  کارشناساناند.  بیان بازداشت شده
ی الملیل حقوق مدنی و سیایس است. چندین ت ی طبق میثاق بیر  عهدات حقوق بشر

 
وریی محرومیت یا ممانعت دربارهمستمر  هایما از گزارش» کارشناسان گفتند:  ضی از زندانیان  غیر

 بازداشت عمال حقوق بشر خودا  که به دلیل   نسبت به افرادی، از جمله درمان پزشیک یا مراقبت کافی 
قوه درمان کافی منجر به مرگ شده است. دولت و  عدم ارائهدر موارد شدید  نگرانیم.  ، بسیار اندشده

یس دارند،د که کلیه ناطمینان حاصل کن موظف هستند ایران قضاییه  زندانیان به معالجه کافی دسیی
ی داخیل ی ماندال  بلکه در  همانطور که نه تنها در قوانیر ی الملیل حقوق بشر و قوانیر مورد در تعهدات بیر

 «تجویز شده است. رفتار با زندانیان  حداقل استانداردهای
 

با دولت جمهوری اسالیم محمد نوری زاد در مورد بازداشت های خود را نگرانی پیش از این کارشناسان 
کارشناسان   . نظراتش را ارسال نمود ی مطرح شدهبه نگرانی هاپاسخ  در دولت  . ایران مطرح کرده اند

ی نگرانی  یس بها نسبت به همچنیر  اند. را مطرح کرده بازداشتهای پزشیک در ه مراقبتدسیی
 

 پایان
 

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

ی نیلز مل؛ ایران
 

ی گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات  ر،ی آمیر  یا تحقیر
انسانی ، ایرنه خان؛ های نر رحمانه، غیر

گزارشگر ویژه حق آزادی تجمعات ،  وول کلمانت نیالتسویس؛ تروی    ج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان. گزارشگر ویژه 
ی و آزادی تشکالت سالمت  به بهره مندی از باالترین سطح ر ویژه حق همگانگزارشگتاللنگ موفوکنگ،  ؛ مسالمت آمیر

ی -موریس تیدبال ؛جسیم و روانی 
ی

، شتابزده و خودرسانهگزارشگر ویژه اعدام،  بیی قانونی  . های غیر
 

های ویژه شورای حقوق بشر شناخته هستند که تحت عنوان رویه سازوکاری ازها بخشر گزارشگران ویژه و کارگروه

های ویژه، بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر سازمان ملل، عنوانی است که به شود. رویهیم
ی و یا  شود که به وضعیت حقوق بشر در کشور یانر شورای حقوق بشر اطالق یمسازوکارهای نظارنی و حقیقت معیر

های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت پردازند. کارشناسان رویههای مهم نقض حقوق بشر در رسارس جهان یمپدیده

 برای کار خود دریافت نیممتر 
ی
ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کنند. آنکنند، کارمند سازمان ملل نیستند و حقوف
 . کرده و مستقل از هر سازمان و دولتی هستند

 

 در دفتر حقوق بشر سازمان ملل ایرانصفحه 
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