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برنامه نظارت یبیانیه مطبوعات
ایران

:از مدافعان حقوق بشرتیبرنامه نظارت بر حما

اقدامات تنبیهی علیه مدافع حقوق بشر نسرین ستوده باید پایان یابد 
روز مالقات خانم یقانونلیمسئوالن زندان بدون دلر،یاخيدر هفته ها

با مقررات ریاقدامِ مغانیا.داده اندرییبه چهارشنبه تغکشنبهیستوده را از 
از شیرا بیخانوادگيمالقات ها،ياو از مالقات حضورتیمحرومو زندان، 

از استفاده از تلفن 1390بهشتیخانم ستوده از ارد. دشوار کرده استشیپ
.محروم بوده است

12318?var_mode=calcul-Sotoudeh-on-measures-punitive-http://www.fidh.org/Stop

برنامه که بشر، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوقـ )2012اکتبر19(1391رمه28ژنو،سپاری
با سازمان جهانی مبارزه«و (FIDH)» فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«مشترك 

به طور کلی، سیاست اقدامات تنبیهی علیه ،به شدت آزار خانم نسرین ستوده، و(OMCT)» شکنجه
. زندانی را محکوم می کندمدافعان حقوق بشر

که به دفاع از نوجوانان محکوم به که کانون مدافعان حقوق بشري و عضو ، وکیل حقوق بشرنسرین ستودهخانم 
، و محکومیت شش سال و آزار شهرت داردتیاذیو کودکان قربانيفعاالن حقوق بشر،یدتیعقانیاعدام، زندان

و به طور فزاینده با محدودیت 1389از زمان دستگیري در شهریور حبس خود را در زندان اوین می گذراند، 
.در زندان روبرو بوده استخودسرانه حبس شرایط تبعیض آمیز و 

در هفته هاي اخیر، بدون ارایه هرگونه دلیل قانونی، روز مالقات خانم ستوده را از یکشنبه به مسئوالن زندان 
مالقات هاي از مالقات حضوري، مغایر با مقررات زندان، عالوه بر محرومیت اواین اقدامِ. چهارشنبه تغییر داده اند

الزم به یادآوري است که خانم ستوده از اردیبهشت . خانوادگی را در سه ماه اخیر بیش از پیش دشوار کرده است
.از استفاده از تلفن محروم بوده است1390

او پیشتر مدت هاي طوالنی در . یادآوري می کند که اقدامات تنبیهی علیه خانم ستوده تازگی نداردبرنامه نظارت
بنا به گزارش ها، خانم ستوده براي . س انفرادي به سر برده و از دیدار با خانواده و وکیل محروم شده بودحب

همسر و خروج، دولتمردان 1391تیر 21در تاریخ . در زندان مورد شکنجه نیز قرار گرفته بوداجباري اعتراف 
دادگاه انقالب ارجاع شده 28ه این دو اکنون به شعبه پروند. ممنوع کردنداز کشور را ساله خانم ستوده 12دختر 

.که آنها را احضار کرده است



٢

در اعتراض به این اقدامات که حق خانم ستوده براي مالقات بدون مانع با خانواده اش را نقض می کنند، او از 
المت جسمانی او دست به اعتصاب غذاي نامحدود زده و این مساله موجب نگرانی براي س1391مهر 26تاریخ 

طیخشک در اعتراض به شرايپس از سه بار اعتصاب غذا1389در سال او یادآوري می شود که .شده است
. با خطر مرگ روبرو شددر دادگاه ییقضانیزندان و نقض مواز

شرایط حبس نسرین ستوده «: سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر، اعالم کرد
یرقابل پذیرش است و به طور آشکار براي تحمیل مجازات بیشتر بر او به خاطر فعالیت هاي حقوق بشري غ

».صورت می گیرد
اقدامات تنبیهی علیه خانم ستوده یک «: ، نیز اضافه کردمبارزه با شکنجهیسازمان جهاندبیر کل ،جرالد استابِرُك

را به نمایش می گذارد که مدافعان حقوق بشره سکوت کشاندن بار دیگر سیاست بی امان دولتمردان ایران براي ب
».تمامی جامعه بین المللی باید محکوم کند

سیاست آزار علیه خانم نسرین ستوده را از طریق حبس خودسرانه، آزار قضایی و اقدامات تنبیهی برنامه نظارت 
ي صورت می گیرد، با قاطعیت محکوم حقوق بشردر زندان که با هدف مجازات او به خاطر فعالیت هاي به حق 

زندانی مدافعان حقوق بشراو و تمام از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوري و بدون قید و شرط می کند و 
و حقوق بشر، اعالمیه جهانی مدافعان حقوق بشررا آزاد نمایند، و به طور کلی اعالمیه سازمان ملل در باره 

.را که ایران تصویب کرده رعایت کنندحقوق بشرعهدنامه هاي بین المللی 
تماس براي اطالعات بیشتر 

 FIDH: Karine Appy / Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18
 OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39

عضو فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق (جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران : ترجمه و پخش
lddhi(at)fidh.net؛)ربش


