
 
 

 
رسیم» «ترجمه غیر  

 
، نخستی   وکیل مدافع حمرخیص ایران:  مثبت است گام  قوق بشر  

 
وکیل مدافع به  مرخیصدادن امروز از  *کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل  –( 2020نوامیر  13ژنو )

 یماستقبال کردند. آنان از مقامات ایرانی  2020 نوامیر  7حقوق بشر خانم نشین ستوده در تاری    خ 
ی نمایند که آزادی او دائیم است. تا محکومیت خواهند  های وی را لغو کنند و تضمیر

 
نشین  ایبیماری زمینهبا توجه به  ند کهاقامات ایرانی تصمیم صحییح گرفتهم»کارشناسان گفتند: 
 
 
امون محکومیت جدیل همچنان مسائاند. با این حال، آزاد کرده ستوده او را موقتا ها و ها و مجازاتپیر

 
 
 «رفع شود.  حبس او وجود دارد که باید فورا

 
خانم ستوده وکیل مدافع حقوق بشر شناخته شده جهانی است که پس از محکومیت به موجب هفت 

ی یممجازات زندان طوالنی مدت ر  2019اتهام در مارس  ارتباط با های وی در کند. محکومیتا سیر
ن پیش از کارشناساوی به عنوان یک وکیل از جمله در دفاع از زنان مدافع حقوق بشر است.   وظایف

 کرده بودند.   خودرسانه بودن حبس وی را مطرح های جدی نسبت بهاین نگرانی 
 

وضعیت سالمتی از  کنندهی نگرانهاهای اخیر به دلیل گزارشدر ماهها نسبت به زندانی بودن وی نگرانی 
  ی مستمر ها. عیل رغم نگرانی تشدید شده بود 19کووید ابتال به  و ترس از  وی 

 
ا به زندان قرچک  او اخیر

ایط وخیمش شناخته یمخارج از تهران   ی کارشناسان .  بودانتقال داده شده  شودکه به رسر  نگران همچنیر
وی در زندان به این زیاد  احتمالو  مثبت اعالم شده استخانم ستوده  ت کرونایست این هستند که

 . ویروس مبتال شده است
 

  19-ها مبتی بر ابتالی خانم ستوده به کوویدگزارش»کارشناسان گفتند: 
 
کننده است. ما   نگران شدیدا

خواهیم ما از مقامات ایرانی یماکنون را به دولت ایران هشدار داده بودیم. این خطر  احتمال چندین بار 
ی کند که خانم ستوده یم بیماری زمینه  که وی بابت  درمانی  هایمراقبتتواند بدون محدودیت به تضمیر

ی طور  و ای  یس داشته باشد.  19-کوویدهمیر  «نیاز دارد دسیی
 

با وجود این مرخیص، محکومیت خانم ستوده و مجازات زندان وی همچنان »کارشناسان اظهار داشتند: 
 برقرار است، عیل رغم 

 
ها خودرسانه و حایک از آن است که این تصمیم شواهد متعددی که ظاهرا

قانونی بوده است.   غیر
 
 یم ما مجددا

 
ی ، پروندههای وی را لغو محکومیت گوییم که مقامات ایرانی باید فورا

ی الملیل بازبیتی و آزادی وی را  ی کنند.  بازبیتی  این در یطوی را مطابق با استانداردهای بیر  «تضمیر
 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26297&LangID=E
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ی واقیع بودن خطر  19-ابتالی وی به کووید» ایران در زندان هستند را نشان برای افرادی که در  همچنیر
 دهد. یم

 
در وضعیت  کماند دستافرادی که خودرسانه بازداشت شده خواستاریم که تمایم ما مجددا

 
 
 «در زندان کاهش یابد.  19-تا خطر ابتالی آنان به کووید آزاد شوند موجود موقتا

 
 پایان

 
 

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

ابت برودریک، ؛ گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر  ز ادا الی  ، ملیسا ، مسکرم گزت، ایوانا راداچیچالینا دوروتی اسیی
ان؛  اوپرتی  تبعیض علیه زنان و دخیی ر،  کارگروه  ز نیلز ملیی های تی رحمانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات؛ 

ز  آمی   یا تحقی 
انساتز ارشگر ویژه گز وول،   ؛ کلمانت نیالتسویسگزارشگر ویژه استقالل قضات و وکالایان،  س-؛  دیه گو گارسیاغی 

ز و آزادی تشکالت ، شتابزده و خودرسانهگزارشگر ویژه اعدام؛ آگنس کاالمار،  حق آزادی تجمعات مسالمت آمی  قانوتز ؛ های غی 
یرنه خان،   ب یدهعق یاز حق آزاد یتو حما ی    جترو  یژهگزارشگر و ا  علیهخشونت  ویژهگزارشگر  ،یمونوی    چدوبراوکا س ؛یانو 

 . گزارشگر ویژه حق همگان به بهره مندی از باالترین سطح از سالمت جسیم و رواتز ؛ تاللنگ موفوکنگ،  زنان

 
  

شود. های ویژه شورای حقوق بشر شناخته یمرویههستند که تحت عنوان  سازوکاری ها بخشر ازگزارشگران ویژه و کارگروه

های ویژه، بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر سازمان ملل، عنواتز است که به سازوکارهای رویه
ز و یا پدیدهیاتی شورای حقوق بشر اطالق یمنظارتی و حقیقت های مهم شود که به وضعیت حقوق بشر در کشور معی 

کنند، کارمند های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت می  پردازند. کارشناسان رویهوق بشر در رسارس جهان یمنقض حق
ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کرده و مستقل از هر کنند. آنسازمان ملل نیستند و حقوقی برای کار خود دریافت نیم

 سازمان و دولیی هستند. 
  

 صفحه ایران در دفیی حقوق بشر سازمان ملل
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