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 از مدافعان حقوق بشر تیبرنامه نظارت بر حما یرسانه ا امیپ

 :رانیا

 !!ستوده آزاد شد نیحقوق بشر نسر مدافع

http://www.fidh.org/article13960 

مدافعان حقوق بشر، که از  تیـ برنامه نظارت بر حما( 8129سپتامبر  23) 2938 وریشهر 82ـ ژنو،  سیپار

مبارزه با  یسازمان جهان»و   (FIDH) «حقوق بشر یجامعه ها یالملل نیب ونیفدراس»برنامه مشترک 

 82 خیستوده در تار نینسر یرانیا ناسسرش لیمدافع حقوق بشر و وک یاز آزاد است   (OMCT) «شکنجه

 .کند یاستقبال م وریشهر

 تیو آزار و عضو تیاذ یدفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، مدافعان حقوق بشر و کودکان قربان یه براستود نینسر خانم

معتبر حقوق بشر ساخاروف از پارلمان اروپا  زهیجا رندهیاز دو گ یکیاو . در کانون مدافعان حقوق بشر شناخته شده است

 .است

 غیتبل» ،«یمل تیامن هیاقدام عل»به اتهام  3131 ید 31 خیو در تار ریدستگ 3131 وریشهر 31 خیستوده در تار خانم

سال  33به  «یرقانونیسازمان غ کیدر  تیعضو»و  «یمل تیامن هیبه قصد اقدام عل ییو گردهما یتبان»، «نظام هیعل

از اشتغال به حرفه  تیسال محروم 31، حکم او به شش سال زندان و 3111 وریشهر 31 خیدر تار. زندان محکوم شد

 لیبا خانواده و وک داریافتاد و از د یبه سلول انفراد یطوالن یدر دوران حبس، خانم ستوده مدت ها. افتیکالت کاهش و

او  یریگاز زمان دست. دست به اعتصاب غذا زد یقانون نیحبس و نقض مواز طیاو بارها در اعتراض به شرا. خود محروم شد

او شد و پرونده او را  یخواهان آزاد وستهیبود، برنامه نظارت پ یق بشرحقو یها تیبه خاطر فعال یکه با هدف مجازات و

 .خودسرانه ارجاع کرد یسازمان ملل در باره حبس ها قیبه گروه تحق یریگ میتصم یبرا

 ،یمحبوبه کرمآزاد شدند، از جمله خانم  یدتیعق یزندان نیچند زین وریشهر 32 خیدر تار ،یافتیاساس اطالعات در بر

شده است  لیتشک رانیزنان در ا هیعل ضیدادن به تبع انیامضا که به قصد پا ونیلیم کی نیق بشر و عضو کمپفعال حقو

 ،زیسحرخ یسیع انیآقا یدر باره آزاد زین ییگزارش ها. الله پارکمادران عزادار  یحام ،یکرمزاده مکوند الیژو خانم 

ادوار  رکلیروزنامه نگار و دب ،یدآبادیاحمد زو  رانیمطبوعات در ا یروزنامه نگار و عضو موسس انجمن دفاع از آزاد

 .نشده است دییمنتشر شده که هنوز تا میتحک

 نینسر یخبر آزاد دنیاز شن»: حقوق بشر، امروز گفت یجامعه ها یالملل نیب ونیفدراس سییر ،یجیاله میعبدالکر
او نشانه  یآزاد دوارمیام. ودسرانه بود خوشحال شدمدر حبس خ یسخت اریبس طیستوده که در سه سال گذشته در شرا

 «.باشد رانیدر ا یاسیس انیبشر و زندان حقوقتمام مدافعان  هیعل تیدادن به آزار و اذ انیپا یبرا یمثبت

ستوده و چند  نینسر یگرچه ما از آزاد»: کرد دیتاک زیمبارزه با شکنجه، ن یکل سازمان جهان ریجرالد استابِرُک، دب یآقا
در  ندهیکه هفته آ نیبا توجه به ا ژهیبه و ،یحسن روحان رانیا یجمهور استیر م،یکن یاستقبال م گرید یاسیس یزندان
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 انیپا یبه اقدامات مشخص برا دیخواهد کرد، با یسخنران ورکیویسازمان ملل در ن یمجمع عموم نیشصت و هشتم
 «.دادن به نقض سامان مند حقوق بشر در کشور ادامه دهد

و مدافعان حقوق بشر را  یحقوق بشر یو شرط تمام وکال دیو بدون ق یخواهد فور یم رانینظارت از دولتمردان ا نامهبر

آزاد کنند، با کارشناسان  برند، یدر حبس به سر م رانیخود در ا یحقوق بشر یها تیکه در حال حاضر به خاطر فعال

 ژهیکارشناسان و گریو د رانیحقوق بشر در ا ژهیو زارشگربه گاجازه ورود دادن  سازمان ملل، از جمله با یحقوق بشر

 .کنند تیسازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را به طور کامل رعا هیکنند و مفاد اعالم یهمکار ران،یسازمان ملل به ا

  شتریاطالعات ب یبرا تماس

• FIDH: Arthur Manet / Audrey Couprie: + 33 1 43 55 25 18 
• OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39 
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  (:عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
lddhi@fidh.org 

 فیس بوک

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

Twitter: @fidh_fa 
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