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سازمانهای مدافع حقوق بشر به حکم صادره برای نسرین ستوده
اعتراض کردهاند.

اتهامات خانم ستوده اقدام علیه امنیت
ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت

در "کانون مدافعان حقوق بشر" بوده
است،

یران ا

انتقاد از کیفر سنگین برای نسرین ستوده
قوه قضائیه نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. حکمی چنین

سنگین برای وکیلی که تنها به وظیفه حرفهای خود عمل کرده، با انتقادهای داخلی و خارجی روبرو شده است.

شعبه ۲۶ دادگاه انقالب به ریاست قاضی پیرعباسی، خانم نسرین ستوده را به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال
محرومیت از شغل وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاریها، اتهامات خانم ستوده اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در "کانون
مدافعان حقوق بشر" بوده است، که شیرین عبادی از پایهگذاران اصلی آن است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، حکم صادر شده برای وکیل دادگستری ۴۵ ساله را "حیرتانگیز" دانسته است.
آقای خندان به خبرگزاری فرانسه گفته است: «خانم ستوده تنها درباره پروندههایی اظهار نظر کرده که دفاع از آنها
را به عهده داشته است. او گاهی با رسانههای جمعی درباره تقلبات موجود در جریان دادرسیها سخن گفته است.»

آقای خندان میپرسد: «در کجای دنیا یک مادر را به خاطر چند مصاحبه زندانی میکنند؟»

خانم ستوده که ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ بازداشت شد، وکالت تعدادی از پروندههای سیاسی و حقوق بشری از جمله وکالت
شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمد صدیق کبودوند، عاطفه نبوی، خدیجه مقدم، احمد نجاتی

کارگر، از کشتهشدگان اعتراضات پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری را به عهده داشت.

خانم ستوده همچنین دفاع از آرش رحمانیپور، جوانی ۲۰ ساله را که در سال ۱۳۸۸ اعدام شد، را به عهده گرفته بود. خانم ستوده درباره اعدام آقای
رحمانیپور شکوه کرده بود که نتوانسته است در دادگاه این جوان ۲۰ ساله شرکت کند و تنها پس از اجرای مجازات اعدام، از حکم باخبر شده است.

به گزارش "کمیته گزارشگران حقوق بشر"، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، گفته است: «حکم صادره برای خانم ستوده به وکیل او، نسیم غنوی ابالغ شده
و برای درخواست تجدیدنظر، ۲۰ روز فرصت خواهیم داشت.»

آقای خندان خود نیز احضاریهای از دادگاه انقالب دریافت کرده تا جهت "ادای پارهای توضیحات" ظرف ۷ روز به شعبه یک دادسرای مستقر در زندان اوین
مراجعه کند. او درباره محتوای اتهامات خود توضیحی دریافت نکرده است.

سازمانهای مدافع حقوق بشر به حکم صادره برای نسرین ستوده اعتراض کردهاند. "جامعه بینالمللی دفاع از حقوق بشر" در فرانکفورت حکم سنگین برای
این وکیل دادگستری را محکوم کرده، آن را اقدامی سیاسی دانسته است.

اعتراض به "بازداشت غیرقانونی"

نسرین ستوده که در سلولی انفرادی در زندان اوین محبوس بود، از ۳ مهر ماه در
اعتراض به برخورد غیرقانونی مأموران اطالعاتی، به اعتصاب غذا دست زد. او پس از

۲۸ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد، اما بار دیگر در اعتراض به شرایط زندان به
مدت ۹ روز دست به اعتصاب خشک زد.

خانم ستوده هنگام تشکیل دادگاه در تاریخ ۲۴ آبان، همچنان در اعتصاب غذا بود. او
پس از تشکیل دادگاه به بهداری زندان اوین منتقل شد و در آنجا اعتصاب غذای خود را

شکست.

گفته میشود که سالمتی خانم ستوده به خاطر شرایط سخت زندان و چند مرحله
اعتصاب غذا، به شدت آسیب دیده، وزن او از ۵۸ کیلو به ۴۴ کیلوگرم کاهش یافته است.

خانم ستوده دو هفته پیش نیز به اتهام بیحجابی محاکمه شد و به دلیل اعتراض به روند دادرسی به ۵ روز حبس تعزیری محکوم شد.

زمینه: همین  در 

تالشهای بینالمللی برای آزادی نسرین ستوده

ما برای بھبود خدمات خود از کوکی ھا استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحھ "حفظ حریم خصوصی کاربران" در وبسایت دویچھ
ولھ بخوانید.

اطالعات
موافقمبیشتر
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جمعی از فعالین حقوق بشر ایرانی و خارجی در دو فراخوان جداگانه خواستار تالش جامعه جهانی برای آزادی نسرین ستوده از زندان شدهاند. خانم ستوده برای سومین
بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده و جانش در خطر است. (18.12.2010)  

آلمان خواهان آزادی نسرین ستوده شد
دولت آلمان با ابراز نگرانی از وضعیت نسرین ستوده در زندان، خواهان آزادی سریع وی شده است. از نظر دولت آلمان، رفتار کنونی با وی نمونهای از بازداشتها و

فشارهای جاری علیه مدافعان حقوق بشر در ایران است که باید پایان یابد. (11.11.2010)  

نسرین ستوده دست به اعتصاب غذای خشک زده است
نسرین ستوده وکیل و فعال زنان که از ۱۳ شهریورماه در زندان به سر میبرد از روز یکشنبه ۱۰ آبان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. خواهر خانم ستوده روز

پنجشنبه بعد از مالقات با وی این خبر را اعالم کرده است. (04.11.2010)  

نسرین ستوده اعتصاب غذای خود را شکست
نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان اوین بهسر میبرد، روز سهشنبه (۴ آبان) توانست با خواهر خود مالقات کند. در این مالقات، او خبر از شکستن اعتصاب

غذای خود داد. رضا خندان، هسر ستوده از آخرین وضعیت وی میگوید. (26.10.2010)  

بیخبری نگرانکننده از وضعیت نسرین ستوده
فعاالن حقوق بشر و دمکراسی در ایران از تشدید فشار وزارت اطالعات بر نسرین ستوده در بند ۲۰۹ اوین خبر میدهند. خانواده این وکیل دادگستری که از شش هفته

پیش در انفرادی بهسر میبرد، حق مالقات و تماس تلفنی با او را ندارند. (16.10.2010)  

ما برای بھبود خدمات خود از کوکی ھا استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحھ "حفظ حریم خصوصی کاربران" در وبسایت دویچھ
ولھ بخوانید.

اطالعات
موافقمبیشتر
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