
۱۳۹۹مرداد  ۱۰
چهار:                      به ایران در اوکراینی هواپیما سقوط به اعتراض در داشتن شرکت خاطر به زنان و دانشجویی حقوق فعال هدایت بهاره ایران

است     شده محکوم حبس سال

تاریخ   تجمع                    ۱۳۹۹مرداد  ۴در در شرکت برای زندان ماه هشت و سال چهار تحمل به زنان حقوق و دانشجویی فعال هدایت، بهاره ،
مسافربری      هواپیمای سقوط به آن              ۷۵۲اعتراضی طی در که شد محکوم ایران پاسداران سپاه توسط اوکراین هوایی در  ۱۷۶خطوط مسافر

ماه   ۱۸ . ۱۳۹۹دی شدند   کشته

سال               در که است زنان حقوق کارزارهای برگزارکننده و دانشجویی حقوق فعال هدایت، »   ۱۳۹۱بهاره پیگیری   و بسیار شهامت برای
   » جایزه        برنده ایران در بشر حقوق نقض موارد در .         ادلستامعدالت دانشگاه   لیسانس فوق مقطع دانشجوی حاضر حال در او است شده

            .  » ایKران      »  در فعKالیت اجKازه دریKافت بKه موفKق هنKوز کKه دانشKجویی تشKکل این اسKت متحKد دانشKجویان رسKمی غKیر اتحادیKه عضKو و تهKران
از     متشکل است » ۳۵نشده        . تشکل        یک آمده آن اساسنامه در چنانکه و است ایران سراسر مختلف دانشگاههای اسالمی انجمن

      » تحصیلی      سال آغاز از که است مردمی و کثرتگرا مستقل، (۱۳۹۸دانشجویی  - اجتماعی       ) سیاسی مدنی و صنفی حقوق پیگیری برای
  . است     آمده وجود به دانشجویان

تاریخ   شعبه  ۱۳۹۹مرداد  ۴در ،۲۶     » به         »      و سال چهار به ملی امنیت علیه تبانی و اجتماع اتهام به هدایترا خانم تهران انقالب دادگاه
              . ماده          اساس بر مدافع این شود تأیید نظر تجدید دادگاه در حکم این اگر کرد محکوم زندان ماه هشت به نظام علیه تبلیغ قانون ۱۳۴جرم

        . برای             دارد قصد است کرده اعالم هدایت بهاره شد خواهد محکوم زندان سال چهار یعنی حکم، طوالنیترین تحمل به اسالمی مجازات
 .           - کند          فرجامخواهی است سالمندان خانه در کار ماه سه و سیاسی اجتماعی فعالیتهای از محرومیت سال دو شامل که حکم این

           « : آن       اما است، محرومیت و حبس سال چند حکم فقط اینها نوشت حکم این به واکنش در (۱۷۶او    ( اوکراین  هواپیمای شدگان کشته نفر
            ». آبKان       سراسKری اعتراضKات در کKه اسKت نفKری صKدها بKه او اشKاره هم آبKان کشتهشKدههای برنمیگردنKد دیگKر و کشته    ۹۸رفتنKد ایران در ماه

شدند. 
تاریخ   ماه   ۲۱در برای        ۱۳۹۸بهمن و دستگیر بشر حقوق فعال این ،۹   . بازداشت،      این دلیل گرفت خودسرانه بازداشت تحت روز

         » ماه»        دی در متعدد تویتهای انتشار طریق از هواپیما سقوط علیه تبانی و تجمع به .      ۹۸تحریک آزاد   وثیقه قید به بعداً او شد اعالم
شد. 

         . سال                 از نیم و سال شش به قریب او بود گرفته قرار قضایی تعقیب و خودسرانه بازداشت مورد متعدد موارد در هم تر پیش هدایت خانم
تبعیضهای           »        ۹۵تا  ۸۹ رفع از حمایت در امضاء میلیون یک کمپین در شرکت جمله از بشریاش، حقوق صلحآمیز فعالیتهای خاطر به

       .        » شهریور     در زنان حقوق فعال این است برده بسر خاطر به زندان در ایران در زنان علیه فوری     ۹۵قانونی درخواست از پس و
» خودسرانه»       بازداشتهای مورد در ملل سازمان اردیبهشت      کارگروه در او آزادی . ۹۵برای شد     آزاد زندان از

این                         که است باور این بر که چرا است، بشر حقوق فعال این هدایت بهاره برای شده صادر حکم نگران شدت به دیفندرز الین فرانت
 . است            ایران در او بشری حقوق صلحآمیز فعالیتهای خاطر به تنها حکم

: تا         خواند فرامی ایرانرا مقامات دیفندرز الین فرانت
 
دلیل-                          ۱  به تنها او که است باور این بر دیفندرز الین فرانت که چرا بردارد هدایترا بهاره محکومیت شرطی و قید هیچ بدون و فوراً

. اند       شده مجازات بشری حقوق مشروع فعالیتهای

۲ . کند-                       فراهم عدالترا به آنان تبعیض بدون دسترسی امکان و کند متوقف ایران در بشررا حقوق مدافعین قضایی تعقیب فوراً

هر-                       ۳ تحت را بشری حقوق مشروع فعالیتهای انجام اجازه آنها به و کند متوقف را ایران در بشر حقوق مدافعان دادن قرار هدف
. بدهد            قضایی تعقیب و فشار و جویی انتقام از هراس بدون شرایطی
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