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:برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

ادامه داردفشار بر او لو اعماحبس خودسرانه نسرین ستوده 
12485?var_mode=calcul-pressures-arbitrary-http://www.fidh.org/ongoing

» اسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشرفدر«، که برنامه مشترك برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
(FIDH) با شکنجهسازمان جهانی مبارزه«و «(OMCT)از شما درخواست می اطالعات تازه اي دریافت کرده و ، است

.اقدام کنیدایرانکند فورا در باره مساله زیر در 

اطالعات تازه
تداوم از )LDDHI(» دفاع از حقوق بشر در ایرانجامعه «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق 

است که يحقوق بشرلیستوده، وکنیخانم نسر.مطلع شده استنسرین ستودهخانم بر حبس در خودسرانه ي فشارها
او. شهرت داردو آزارتیاذیو کودکان قربانيفعاالن حقوق بشر،یدتیعقانیبه دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندان

. است2012در سال اروپا پارلمان معتبر حقوق بشري ساخاروفبرنده جایزه وبوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر 

سرانجام گذراند، شش سال زندان خود را در زندان اوین میحکم محکومیت که ستودهخانم نسرین ، اطالع دریافتیبنا به 
الغر خانم ستوده بسیار . اجازه یافت در حضور مأموران امنیتی با همسر و فرزندان خود دیدار کند1391آبان 30در روز 

فرزندان و همسر خود ادامه و به اعتصاب غذاي خود در اعتراض به فشار علیه ا. کیلو کاهش یافته است43به او وزن و شده 
. دهدمی

که فقط فرزندانش آبان 22در تاریخ یداري داستثناي ، بهوي محروم بودنداو به مدت چند هفته از دیدار با اعضاي خانواده 
. توانستند با او دیدار کنند

و فشار بر مالقات خود حق محدودیت بر مهرماه در اعتراض به 26کند که خانم ستوده از تاریخ برنامه نظارت یادآوري می
. استزده نامحدود اعتصاب غذاي دست بهزندان و همسرش فر

10در تاریخ 1.محکوم کردندتنبیهیانفرادي حبسسه هفته بهرااو، مسئوالن زندانخانم ستودهدر پی اعتصاب غذاي 
در آبان 29تا تاریخ و شد لمنتق2092از بند زنان به بند به صورت غیر قانونی او، شروع اعتصاب غذاازپس چندي آبان، 

. کنندمیحبس تنبیهی انفرادي سلولدرتا مدت یک ماه او را در صورت اعتصاب غذاي زندانی، مسئوالن زندان 1
داخل محوطه آن در یمکانموقعیت ین بازداشتگاه با زندان اوین تنها نسبت ا. ه وزارت اطالعات استی متعلق ببازداشتگاه209بند2

پیش از معموالزندانیان . دسترسی ندارند209بند و در بیشتر اوقات مسئوالن قضایی به زندانیان اما مسئوالن زندان زندان است، 
. شوندزندانی میمحکومیت، در این بند ومحاکمه



قوه قضاییه ـ قرار وـ در اختیار اداره زندانکهاست 240بند زندان هاي انفرادي سلول"عادي"بنددر حالی کهماند؛آنجا 
. غیرقانونی بود209بنابراین، انتقال او به بند .دارد

وبه طور کلی تمام وکالي حقوق بشري ونسرین ستودهخواهد که خانم یک بار دیگر از دولتمردان ایران میبرنامه نظارت 
خود در ایران در زندان هستند، فوري و بدون قید هاي حقوق بشر الیتکه در حال حاضر به خاطر فعمدافعان حقوق بشر را 

. و شرط آزاد کنند

اطالعات پیشینه اي
فیمورد جستجو قرار داده و اموال او را توق1389وریشهر6ستوده در روز نیدفتر کار و منزل خانم نسریتیماموران امن

.کردند

هیعلغیتبل«به اتهام مستقر در زندان اوینیاز دادستانهیاحضارافتیپس از در1389وریشهر13ستوده در روز خانم
یک در تیعضو«نیز و یالمللنیبيمصاحبه با رسانه هایدر پ»یملتیامنهیو اجتماع به قصد اقدام علیتبان«و » نظام

خانم ستوده را ییبازپرس پس از بازجو. مراجعه کردنیزندان اوبه ]کانون مدافعان حقوق بشر[» سازمان غیرقانونی
.داده نشدییاو اجازه حضور در بازجولیبه وک. بازداشت کرد

گفته بود که ،1389اردیبهشت 12چندین بار، از جمله در گفتگویی با رادیو فردا در تاریخ يریاز دستگپیش ستوده خانم
او خانم . کنندیآنها استفاده متیو محدود کردن فعاليحقوق بشريو آزار وکالتیاذيبرااتیاز مالرانیدولتمردان ا

.استشده صدها هزار دالر محکوم به پرداختبلصلح نوزهیوجه نقد جاافتیدريکه برارا مثال زده بوديعبادنیریش

او . بودمحروملیو از تماس با خانواده و وکبه سر برديدر سلول انفرادیطوالنيبازداشت مدت هایستوده در طخانم
بنا به . با خطر مرگ روبرو شدییقضانیزندان و نقض موازطیخشک در اعتراض به شرايپس از سه بار اعتصاب غذا

.شکنجه کرده اندندانکسب اعتراف به زور در زيگزارش ها او را برا

دیاو به قياو در دادگاه خواهان آزاديوکال. کرددایدر دادگاه انقالب حضور پ1389آذر 7ستوده در روز نینسرخانم
.اه قرار نگرفتدادگرشیشدند که مورد پذقهیوث

هیعلغیتبل«،»یملتیامنهیاقدام عل«ستوده را به اتهام نی، خانم نسر1389يد19در روز 26شعبه دادگاه انقالب تهران 
20سال زندان و 11به »یک سازمان غیرقانونیدر تیعضو«و »یملتیامنهیبه قصد اقدام علیاجتماع و تبان«، »نظام

نظر دیتجددگاهدا54شعبه ، 1390وریشهر23در روز .وکالت و سفر به خارج محکوم کرداشتغال به از تیسال محروم
عدم رعایت «او در دادگاه دیگري به اتهام . کاهش دادوکالت از اشتغال به تیسال محروم10سال زندان و 6به حکم او را 

.محکوم شدنقدي به جریمه » حجاب در یک پیام ویدیویی

پرونده . ممنوع کردندساله خانم ستوده را از کشور 12، دولتمردان خروج همسر و دختر 1391تیر 21در تاریخ 
.دادگاه انقالب ارجاع شده که آنها را احضار کرده است28این دو اکنون به شعبه 

به کشنبهیروز مالقات خانم ستوده را از ،یقانونلیهرگونه دلهیبدون ارا،1391مهرماه مسئوالن زندان در 
يمالقات ها،ياو از مالقات حضورتیبا مقررات زندان، عالوه بر محرومریاقدامِ مغانیا. نددادرییچهارشنبه تغ

س از شروع اعتصاب غذا، مسئوالن زندان روز مالقات را دوباره به یکشنبه پ.دشوار کردشیاز پشیبرا یخانوادگ
. از استفاده از تلفن محروم بوده است1390بهشتیاست که خانم ستوده از ارديادآوریالزم به .تغییر دادند



:اقدام هاي مورد درخواست

:لطفا به دولتمردان ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید
مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند؛تمام ستوده و نیخانم نسریو جسمانیسالمت روح،یتحت هر شرایط-1
خودسرانه و فقط به آنهابازداشت رایرا آزاد کنند، ز،مدافعان حقوق بشر در ایرانتمام و ، و شرط اودیـ فورا و بدون ق2

؛آنهاستيحقوق بشريهاتیقصد سرکوب فعال
و امکان دیدار بدون مانع با قرار دهند؛ارشیبازداشت او را در اختیالزم در طیـ تا آن زمان هر گونه مراقبت پزشک3

خانواده اش را فراهم سازند؛
مدافعان حقوق بشر در ایران پایان یاو و تمامهیعل،یـ به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضای4

دهند؛
در ) 1998دسامبر 9(1377آذر 18در هر شرایطی اعالمیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ـ 5

:مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه
 همه افراد حق دارند به صورت فردي یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی براي  «: آن که می گوید1ماده

»  حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی و تحقق این حقوق و آزادي ها فعالیت کنند،
 یدر سطوح ملگرانیو در ارتباط با دیگروهایيردهمه افراد حق دارند به صورت ف«: گویدیکه م5) ج(ماده

»ارتباط برقرار کنند،یدولتنیباییغیردولتيها¬با سازمانیالمللنیو ب
 کمک [...] از جمله گرانیو در ارتباط با دیگروهایيهمه افراد حق دارند به صورت فرد«: دیگویکه م9ماده

ارائه یاساسيهايدفاع از حقوق بشر و آزاديبراگریاز نوع دياریمشاوره و اییحقوقیو تخصصيحرفه ا
» کنند

 دولت باید کلیه تدبیرهاي الزم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصالح از همه افراد «: می گویدکه12ـ2ماده
، فشار قانونیو یا عملیبه صورت فردي و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تالفی جویانه، تبعیض منفی 

اد از حقوق مذکور در اعالمیه حاضر، یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر در پی استفاده مشروع و قانونی این افر
».تضمین گردد

به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادي هاي اساسی مطابق با عهدنامه هاي بین المللی حقوق ـ 6
.بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد

:دنامه ها را به مقامات زیر ارسال کنی
 اسالمی، آیت اهللا سیدعلی خامنه ايجمهوريرهبر                                 :info_leader@leader.ir

5880649210098: فکس: ریاست جمهوري، آقاي محمود احمدي نژاد
dr-ahmadinejad@president.ir

ریاست قوه قضاییه، آیت اهللا صادق الریجانی:info@dadiran.ir؛judiciary.ir-info@bia&-info@dadgostary

tehran.ir  66718792198/+656733112198: فکس؛+
98-21-66743149: فکس:   ، آقاي علی اکبر صالحیوزیر امور خارجه+matbuat@mfa.gov

،دبیر ستاد حقوق بشر، آقاي محمد جواد الریجانیiran.ir-info@humanrights

 ،نمایندگی دائمی جمهوري اسالمی ایران در ژنو، سوئیسسفیر محمدرضا سجادي



Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran,  Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva,
Switzerland, Fax: +41 22 7330203
Email: mission.iran@ties.itu.int

سفارت ایران در بروکسل، بلژیک
Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2
762 39 15.

embassy@yahoo.com-iranEmail:
.به نمایندگان دیپلماتیک جمهوري اسالمی ایران در کشورخودتان نیز نامه بنویسیدلطفا 

**********
1391آذر2پاریس ـ ژنو، 

.لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید

(FIDH)» بین المللی جامعه هاي حقوق بشرفدراسیون«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامهء مشترك 
است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن (OMCT)» سازمان جهانی مبارزه با شکنجه«و 

. پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است

:برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
E-mail: Appeals@fidh-omct.org

 Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
 Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

:)عضو فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر(ن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایرا:ترجمه و پخش
lddhi@fidh.net

فیس بوك
http://www.facebook.com/lddhi.fidh

Twitter: @fidh_fa


