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 های حقوق بشرالمللی جامعهفدراسیون بین
 

سازمان ملل در نامه به زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر   

 شدتوجه به وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی در ایران خواهان عبدالکریم الهیجی  ونیفدراس سیرئ

 

 (1۳۹۵اردیبهشت  ۳) ۲۰1۶آپریل  ۲۲

 ،سازمان ملل   ، کمیسر عالی حقوق بشرنیرعدالحس دیزآقای 

ویژه زندانیان محروم از مراقبت مناسب پزشکی، با ارسال این نامه توجه شما را به وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی و زندانیان سیاسی در ایران، و به

 کنم.می جلب

ی هانامه زندانو نیز مقررات آئینطورِ خالصه بعضی از مقررات سازمان ملل را در این زمینه یان بیمار، بهی زنداناطالعاتی دربارهی پیش از ارائه

 شوم.می ایران را یادآور

کند: مقرر می 1۹۷۷مه  1۳مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در « ننیااندزبا ر فتاای ربرر معیا قلاحدرات مقر( »۲) ۲۲ماده 

 ی عادی منتقل شوند.هاهای تخصصی یا بیمارستانکه نیاز به مداوای تخصصی دارند باید به موسسه یبیمار زندانیان

 آنها فراهم شود.ی اداره زندان باشد و شرایط یکسانی برای همهی ( همان مقررات: انتقال زندانیان باید به هزینه۳) ۴۵ی بر اساس ماده

طورِ غیرجانبدارانه به اجرا درخواهندآمد. هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، است: مقررات زیر بهی باال هامادهبر ناظر  ،مقررات( 1) ۶ی ماده

 دیگر، نباید اعمال شود. ایجنبهسیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا  یزبان، دین، عقیده

زندانیان به خدمات بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض »ی دارند که همهمی ان ملل مقرر( مصوب سازم1۹۹۰) انیرفتار با زندان یاصول اساس

 (.۹)بند  «دسترسی داشته باشند ،بر اساس وضعیت حقوقی خود

 ، مقرر1۹۸۸، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال اشخاص در هر شکلی از بازداشت یا زندانی از همه حمایتاصول برای ی مجموعه

و پس از  قرار گیردمناسب  یمعاینه پزشک موردپس از پذیرش در محل بازداشت یا زندان باید در اسرع وقت  یزندان شده یافرد بازداشت»دارد: یم

 .(۲۴)اصل « خواهد بودفراهم شود. این مراقبت و درمان رایگان  یو یباید در هنگام لزوم برا یآن مراقبت و درمان پزشک

تا جایی که »دارد: می زندانیان در داخل زندان و خارج آن چنین مقرری در مورد مداوای کلیه ی ایرانهای سازمان زنداناجرای ینامهآئین

های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل مؤسسه یا زندان تأمین شود تا به انتقال محکوم پذیر است باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاجامکان

مؤسسه یا زندان نیازی نباشد. با این همه در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تأیید بهداری زندان و اجازه  به خارج از

 .(1۰۳ی )ماده« ا زندان و موافقت قاضی ناظر باشدرییس مؤسسه ی

شده در مقررات سازمان ملل و حتا مقررات خود، المللی تصریحمردان جمهوری اسالمی ایران پیوسته از رعایت تعهدات بینبار است که دولتتأسف

که در زیر مالحظه خواهید چنان. هماندویژه در مورد فراهم کردن امکان دسترسی زندانیان عقیدتی به مداوای مناسب و منظم پزشکی، سر باز زدهبه

با  هاو در بهداری زندان هابه زندانیان سیاسی بیمار حتا در داخل زندانمراقبت پزشکی و بهداشتی مناسب ی مردان از ارائهکرد، قصور این دولت

مند برای روشای مند زندانیان سیاسی از بسیاری حقوق دیگر سازگار است. این قصور ممکن است رویهسیاست ایشان در محروم کردن روش

 باشد.  ٬جه، مجازات و بدرفتاری غیرانسانیشکن٬ی مدنی و احتماالً معادل جنایت ترساندن فعاالن منتقد رژیم در جامعه

ی هاخاطر فعالیتکنند: یک بار با دستگیری خودسرانه و زندانی کردن آنها بهمردان زندانیان عقیدتی را دو بار مجازات میدر حقیقت، دولت

مداوای پزشکی که سالمت و وضعیت جسمی آنها را تحمل در حبس، از جمله محرومیت زندانیان بیمار از آمیز و سپس با ایجاد شرایط غیرقابلصلح

 اندازد.می به خطر

وجه جامع نیست. این زندانیان فقط چند تن از بسیاری از زندانیان عقیدتی بیمار و هیچتأکید کنم که اطالعات موجود در زیر به انه بایدمتأسف

 نیازمند به مداوای پزشکی هستند.
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 مرگ در زندان

 ۲۰۰۳اند که از سال زندانی را ثبت کرده ۵۰ی در حدود اطالعاتی را دربارههای حقوق بشر دیگر و گروههای حقوق بشر ی جامعهالمللفدراسیون بین

، از جمله: ضرب و جرح و قصور از مداوا پس از آن؛ شکنجه اندبه دالیل مختلف جان خود را از دست داده در شرایطی غیرعادی ی کشورهادر زندان

 اقبت پزشکی. و فقدان مر

اند )مثل آقایان اند و موجب مرگ زندانیان شدهموقع پزشکی خودداری کردهمردان در بعضی موارد به عمد از تأمین مداوای بهرسد دولتمی به نظر

ستار د، مثل آقای انو چند تن دیگر(. در موارد دیگر، زندانیان در زیر شکنجه کشته شده ۲۰11در سال  هدی صابر، ۲۰۰۶در سال  اکبر محمدی

 ۵1)فعال سندیکایی(  شاهرخ زمانیدر بازداشتگاه پلیس درگذشت. آخرین مورد در این زمینه آقای  ۲۰1۲نگار و کارگر، که در سال ، وبالگبهشتی

الن اعالم کردند که مسؤوشهر درگذشت. با وجود این( در شرایطی بسیار مشکوک در زندان رجایی1۳۹۴)شهریور  ۲۰1۵ساله بود که در سپتامبر 

 . اندمرگ او تحقیق خواهند کرد، تاکنون هیچ اطالعاتی در این زمینه منتشر نکردهی که در باره

 هایی از زندانیان تازه آزادشده نمونه
پنج تحمل پس از  1۳۹۴د اسفن 1۹گذار کانون مدافعان حقوق بشر )سازمان عضو فدراسیون(، که روز عضو بنیانوکیل حقوق بشری و ، زادهمحمد سیف* آقای 

را نزد دکتر نبردند. بعد از سکته دست و  اوها تا مدت شد،سکته  وقتی در زندان دچارگوید ی حقوق بشری خود آزاد شد، میهاخاطر فعالیتسال زندان به

اسفند ماه در یون پزشکی قانونی آخرین اظهار نظر کمیسبر اساس  .شنوایی شدبینایی و کمدچار کماو  سپسبی حس شد و  زادهآقای سیف پای

 .هشدار داده شدی خطر مرگ او دربارهبه دادستانی نیز بار  چهار .بارها در زندان دچار سکته مغزی شده بود زادهسیف ،1۳۹۴

امکان  ، چونکردمی های بیمارستان را پرداختتمام هزینهباید در بیمارستان بستری شد،  نفس تنگیخاطر زاده بهبه عالوه، زمانی که آقای سیف

 ایبودجهمسؤوالن زندانیان در این شرایط هستند.  یهمهاو، ی به گفتهنداشت که زندان و بهداری این هزینه را برای یک زندانی پرداخت کند. 

خود،  یعالوه بر هزینهدانیان بیمار زن. ندو معلوم نیست زنده بما ندها در نوبت بمامدتباید  نکنداخت دپر زندانیاگر  .اندفتهنگردر نظر برای این کار 

 د.نرا تأمین کنمراقب مور مأسه های تغذیه و جانبی هزینهباید 

آزاد  1۳۹۴مهر  1۲آمیز در تاریخ ی صلحهاخاطر فعالیت، پس از بیش از چهار سال زندان بهنگار و استاد دانشگاهروزنامه، رضا رجاییعلی* آقای 

 طورِ منظمبهاکنون شده است و سرطان فکّ و صورت  پزشکان تشخیص دادند که دچاراز آزادی پسولی  شد. او در زندان دچار مشکالت دندان بود،

 .کنددرمانی میشیمی

 برندمی به سر تردر وضعیت اضطراریکه زندانیان بیمار از بعضی 

  ناشی از  هادهد که بنا به گزارشسرعت بینایی خود را از دست میوم به حبس ابد، به، محک، زندانی سیاسی کُردزینب جاللیانخانم

 شدید طی حبس پیش از محاکمه است. یو  شکنجه هاجراحت

  هر دو مشکل در اثر . دیگر استی ی خود را از دست داده و دچار نارسایی کلیههانگار، یکی از کلیه، وبالگحسین رونقی ملکیآقای

رخ داده است. او همچنین دچار مشکالت گوارشی، دیسک، آرتروز گردن و  بدرفتاری طی حبس طوالنی پیش از محاکمهشکنجه و 

خاطر استفاده از آزادی بیان در وبالگ خود، و بهدستگیر  1۳۸۸ی پس از انتخابات ریاست جمهوری هازانوست. وی بعد از اعتراض

  گذراند.یم سال زندان را 1۵حکم اکنون محاکمه شد و 

  بیش از تحمل سرطانی بزرگی در بخش فوق کلیوی است. آقای سحرخیز پس از احتماالً ی نگار، دارای غده، روزنامهعیسی سحرخیزآقای

را  آزاد شد. مسؤوالن او 1۳۹۲مهر  11ای، رهبر کشور، در تاریخ ویژه از آیت اهلل خامنهمردان و بهخاطر انتقاد از دولتچهار سال زندان به

 برد.میدستگیر کردند. از آن پس او دچار تشنجاتی شده ولی هنوز در حبس پیش از محاکمه به سر  1۳۹۴آبان  11دوباره در تاریخ 

 سال  ۲۵( حکم 1۳۸۹) ۲۰1۰از سال  یاست. و یکُرد، دچار سرطان روده و مشکالت تنفس یاسیس یزندان، زادهسهراب نیافش یآقا

از محاکمه به  شیها، او در حبس پ. بنا به گزارشگذراندیممخالف کُرد  یهااز گروه یکیدر  تیعضو قیبه از طرزندان را به اتهامِ محار

 شدت شکنجه شده است. 

  های حقوق بشر(، دچار فلج المللی جامعه)سازمان عضو فدراسیون بین ، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشرنرگس محمدیخانم

را به تخت زنجیر کردند. خانم  وی مأموران ،منتقل شدبیمارستان  به 1۳۹۴در مهر  او. در مدت کوتاهی که ریوی است آمبولیعضالنی و 

برای گذراندن حکم  1۳۹1 بهشتیارد ۲ی حقوق بشری خود به شش سال زندان محکوم شده بود و در تاریخ هاخاطر فعالیتمحمدی به

او را دوباره  1۳۹۴اردیبهشت  1۵به دالیل پزشکی آزاد کردند، اما در تاریخ  1۳۹1مرداد  1۰مسؤوالن او را در تاریخ  .دستگیر شد
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ی حقوق هامربوط به فعالیتای های تازه. در حال حاضر او به اتهامهای او بهبود نیافته بودکه هنوز بیماری، با وجود ایندستگیر کردند

 ( دادگاه او برگزار شد. ۹۵1۳اردیبهشت  1) ۲۰1۶آوریل  ۲۰آمیز متهم شده و روز بشری صلح

 زندانیان بیمار از دیگر بعضی 

  فعال سندیکایی، دچار آرتروز گردن، سردردهای شدید و مشکالت کلیه و روده است و قبال دچار خونریزی داخلی زادهبهنام ابراهیمآقای ،

( پنج سال در زندان 1۳۹۴ـ1۳۸۹) ۲۰1۵تا  ۰۲۰1آمیز سندیکایی خود از سال های صلحخاطر فعالیتزاده بهشده است. آقای ابراهیم

ماه زندان محکوم  1۰سال و  ۷او را به باز هم ای علیه او مطرح و های تازه، مسؤوالن اتهامرسیدن حکم گذراند. اما پیش از به پایان

 کردند. 

  های مخالف در هام تماس با یکی از گروهبه ات ۲۰۰۹، زندانی سیاسی، دچار کولیت اولسراتیو است. وی از سال پور مقدماحمد دانشآقای

 خارج محکوم به اعدام است.

  به اتهام تماس  ۲۰۰۹، زندانی سیاسی، دچار مشکالت قلبی، آرتروز زانو و احتماالً آلزهایمر است. وی از سال پور مقدمدانش محسنآقای

 های مخالف در خارج محکوم به اعدام است.با یکی از گروه

  دچار بیماری گوارشی و  گذار کانون مدافعان حقوق بشر )سازمان عضو فدراسیون(،، وکیل حقوق بشری و عضو بنیانانیعبدالفتاح سلطآقای

 سال کاهش یافته است. 1۰گذراند که به تازگی به میسال زندان را  1۳( حکم 1۳۹۰) ۲۰11مشکالت قبلی است. آقای سلطانی از سال 

  دچار بیماری قند، آسم، پارکینسون، مشکالت قلبی و کلیوی و ضعف بینایی در مذهبیر ، رهبمحمد حسین کاظمینی بروجردیآقای ،

 11( حکم 1۳۸۵) ۲۰۰۶خاطر انتقاد از رهبر کشور و ایدئولوژی مذهبی کشور از سال هاست. آقای کاظمینی  بروجردی بهیکی از چشم

 گذراند.میسال زندان را 

  زندان یک  درقوق بشر کردستان، دچار مشکالت قلبی، پروستات و فشار خون باالست. او ، رئیس سازمان حمحمد صدیق کبودوندآقای

سال  ۵.1۰حکم  1۳۸۶ی حقوق بشری از تیر هاخاطر فعالیتی مغزی شده است. آقای کبودوند بههابار سکته قلبی کرده و دچار حمله

 گذراند. می زندان را

  سال زندان  1۰ی پژوهش نظامی، حکم هاهمکاری در برنامه خاطر ردّ به 1۳۸۹از بهمن  جوان،ی دان برجسته، فیزیکامید کوکبیآقای

مورد عمل جراحی قرار گرفت و ( 1۳۹۵اردیبهشت  1) ۲۰1۶آوریل  ۲۰، آقای کوکبی روز سرطان کلیهگذراند. پس از تشخیص می را

 .کردند خارج را راست او یکلیهپزشکان 

  مادر ر بیرون از زندان امکاند خود درمان پیگیری دانشجویان و زنان، ممکن است در اثر مخالفت با حقمدافع حقوق ، بهاره هدایتخانم 

)مرداد  ۲۰1۵برد و بنا بود در آگوست میآمیز خود در زندان به سر های صلحخاطر فعالیتبه ۲۰۰۹. او از سال شدن را از دست بدهد

 تر تعلیق شده بود، در زندان نگه داشتند.که پیش اندن حکم دو سال زندان( آزاد شود، اما مسؤوالن وی را برای گذر1۳۹۴

ی زندانیان را به همهدسترسی المللی دسترسی فوری مردان ایران بخواهید با رعایت کامل حقوق بیندولت خوانم تا ازمی، شما را فرا پایاندر 

خودسرانه در  ی زندانیان عقیدتی را آزاد کنند، زیرا آنهاقیدوشرط همهدونفوری و ب فی تضمین کنند؛مراقبت پزشکی و بهداشتی مناسب و کا

المللی که ایران تصویب های بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر عهدنامهی جهانی حقوق بشر، میثاق بینو به اعالمیه برند؛میحبس به سر 

 کرده، پایبند باشند.

 ،با احترام

 (FIDHهای حقوق بشر )المللی جامعهدراسیون بین، رئیس فعبدالکریم الهیجی

 گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشاحمد شهیددکتر  رونوشت:
*** 

ون از سال کشور متحد کرده است. فدراسی 1۲۰سازمان را در حدود  1۷۸غیردولتی حقوق بشری است که  های حقوق بشر سازمانالمللی جامعهفدراسیون بین

کند. دفتر مرکزی فدراسیون در جهانی حقوق بشر تعریف شده، دفاع میی ی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در اعالمیهاز کلیه 1۹۲۲

 ند.ای آن در َابیجان، باماکو، بروکسل، کُناکری، ژنو، الهه، نیویورک، پرتوریا و تونس قرار دارپاریس و دفترهای منطقه
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