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ایران- نسرین ستوده از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد

 روز در بیمارس��تان طالق��انی ب��ه بخش قرنطین��ه زن��دان۵، مدافع حقوق بشر نسرین ستوده پس از سپری ک��ردن ۱۳۹۹ مهر ماه ۲در روز 
اوین بازگردانده شد. رضا خندان همسر او وضعیت جسمی او را »وخیم ترین« حالت از زمان انتقال به بیمارستان توصیف کرد.  

 مدافع حقوق بشر و وکیلی است که دفاع از بسیاری از فعالین زندانی از جمله مدافعین حقوق بشر و محکومان به اع��دامی رانسرین ستوده
بر عهده داشته است که در هنگام ارتکاب به جرم زیر سن قانونی بوده اند. او در سال های اخیر وک��الت زن��انی را ب��ر عه��ده داش��ت ک��ه ب��ه
خاطر برداشتن حجاب اجباری در ایران محکوم شده بودند. این فعال حقوق بشر بارها به خاطر فعالیت ه��ای حق��وق بش��ری خ��ود در ای��ران

 بازداش��ت ش��د و متع��اقب آن درمواج��ه ب��ا اتهام��ات بیش��ماری از جمل��ه جاسوس��ی در دو۱۳۹۷ خ��رداد ۲۳زندانی شده است. او در تاریخ  
 ضربه شالق به  محکوم شد. یکی دیگر از این اتهامات او عض��ویت در در ک��ارزار۱۴۸ سال و شش ماه زندان و ۳۸محاکمه جداگانه به 

 ق��انون مج��ازات اس��المی در ص�ورت تع�دد ج��رم، ط�والنی ترین م�دت۱۳۴لگام )لغو گام به گام اعدام( عنوان شده اس�ت. ب�ر اس�اس م��اده 
 سال زندان قابل اجرا خواهد بود.  ۱۲مجازات اعمال خواهد شد که در مورد این مدافع حکم 

 روز در بخش مراقبت ه��ای وی��ژه بیمارس��تان طالق��انی ب��ه بخش قرنطین��ه۵، نسرین ستوده پس از سپری ک��ردن ۱۳۹۹ مهر ماه ۲در روز 
 به دلیل وخیم شدن حال اش پس از گذش��ت تقریب��ًا ی��ک م��اه و نیم از۱۳۹۹ شهریور ۲۹زندان اوین منتقل شد. این مدافع حقوق بشر که در 

شروع اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده بود بدون هیچ نشانه ای از بهبود وضعیت سالمت اش به زندان بازگردانده شد. 

 ساعت۸ همسر نسرین ستوده اعالم کرد که در طول دوران بستری شدن این مدافع، خانواده او هر روز به مدت ۱۳۹۹در روز اول مهر 
در بیمارستان به امید دیدن او در حین انتقال برای آزمایشات پزشکی در انتظار به سر می برده اند. گ��زارش ش��ده اس��ت ک��ه خ��انواده اج��ازه

صحبت با او را نداشته اند. 

، همسر این مدافع حقوق بشر موفق به دیدن او بر روی صندلی چرخ دار و حین انتقال برای انجام۱۳۹۹ شهریور۳۰با این حال در تاریخ 
آزمایش قلب شد. او اعالم کرد که نسرین ستوده درحالی که قادر به حرکت نبود و در تنفس  آشکارا مش�کل داش��ت، جمالتی کوت��اه ادا ک�رد.
خانواده در طول زمان بستری امکان تماس تلفنی با بخش مراقبت های ویژه نداشتند و گفته می شود کادر درمانی از ارائه گزارش در مورد

وضعیت سالمت ایشان منع شده بودند. حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان در زمان بستری سنگین گزارش شده بود. 
 

، نسرین ستوده در اعتراض به ادامه زن��دانی ش��دن فع��الین حق��وق بش��ر و زن��دانیان سیاس��ی در ای��ران دس��ت ب��ه۱۳۹۹ مرداد ۲۱از تاریخ 
اعتصاب غذا زده است. او در نامه ای از زندان اوین از جمله دالیل این اقدام خود را شرایط سخت  و غیر قابل تحمل  زن��دان ب��رای زن��دانیان

پس از بحران کرونا اعالم کرده است. 

فرانت الین دیفندرز به شدت نگران تحلیل رفتن وض��عیت س��المتی نس��رین س��توده در زن��دان و در ح��ال اعتص��اب غ��ذا اس��ت.  ف��رانت الین
دیفندرز هم چنین مراتب نگرانی خود را از عدم امکان مالقات این مدافع حقوق بشر و ع��دم اطالع رس��انی درب��اره وض��عیت س��المت او ب��ه
خانواده اش در هنگام بستری شدن در بیمارستان اعالم می کند. باور ما بر این است که در شرایط جسمی فعلی و تحلیل سالمت او ب��ه دلی��ل

اعتصاب غذا، انتقال نسرین ستوده به بخش قرنطینه زندان اوین، دسترسی او به امکانات درمانی را به شدت کاهش خواهد کرد. 
 

  فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامی خواند تا:

فورًا و بدون هیچ قید و شرطی نسرین ستوده را آزاد کند چرا که فرانت الین دیفندرز بر این باور است که او تنها ب��ه دلی�ل فعالیت ه��ای- ۱
 مشروع حقوق بشری مجازات شده است.

 مجمع عمومی س��ازمان مل��ل مب��نی۴۳/۱۷۳- اطمینان حاصل کند که تمام مراحل برخورد با نسرین ستوده در زندان بر اساس قطع نامه ۲
 تصویب شده است. ۱۳۶۷ آذر ۱۸بر »مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت« باشد که در
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- تمام امکانات درمانی را برای نسرین ستوده فراهم کند و به خانواده او اطالعات کام��ل و مس��تدل در م��ورد وض��عیت س��المت اش ارائ��ه۳

دهند  از جمله این که رضایت آن ها را مبنای هر گونه تصمیم گیری یا مداخله پزشکی قرار دهند.

- هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آن ها اج�ازه انج�ام فعالیت ه�ای مش�روع حق��وق بش��ری را  ب�دون هیچ۴
شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.

فرانت الین دیفندرز با احترام یادآوری می کند »اعالمیه سازمان مل��ل در ب��اب حقوق و مسئولیت اف���راد، گروه ها و نهادهاي جامع��ه ب��رای
 ب��ه۱۳۷۸ آذر ۱۸ارتقاء و صیانت از حقوق جهان شمول بشر و آزادی های بنیادین« که به اتفاق آراء در مجمع عمومی س��ازمان مل��ل در 

تصویب رسید مشروعیت فعالیت های مدافعان حقوق بشر، حق آن ها در آزادی تشکل و انجام فعالیت های شان بدون واهم��ه از انتق��ام ج��ویی
 )بند ج( این سند جلب می کنیم آنجا ک��ه: »هم��ه اف��راد و اجتماع��ات ح��ق۶را به رسمیت می شناسد. ما مخصوصًا توجه شما را به ماده های 

دارند به مطالعه، بحث و تشکیل و ترویج نظرات با احترام به قانون و عمل به تمامی آزادی های بنی��ادین و حق��وق بش��ر بپردازن��د و از این
( مبنی بر: » همه افراد حق دارن��د ب��ه ص��ورت انف��رادی و گ��روهی۱  )بند ۹طریق، توجه افکار عمومی را به این مطالب جلب کنند.« و 

در چارچوب این اعالمیه از اجرای آزادی های بنیادین شان از جمله ارتقاء و محافظت از حقوق بشر بهره مند شوند و در ص��ورت نقض آن
از محافظت و جبران موثر برخوردار شوند.« 

      

لطفًا ما را در جریان هر اقدامی بگذارید که در مورد ذکر شده در باال به عمل آمده است. 

با احترام فراوان، 
 

آندرو آندرسن 

مدیر اجرایی


