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ا ﯾﺮان

اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﯿﻔﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ  ۱۱ﺳﺎل زﻧﺪان و  ۲۰ﺳﺎل 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  ۲۶دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده را ﺑﻪ  ۱۱ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ۲۰ ،ﺳﺎل
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺷﻐﻞ وﮐﺎﻟﺖ و  ۲۰ﺳﺎل 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.

اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﻮده اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ،ﺗﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم و ﻋﻀﻮﯾﺖ
در "ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ" ﺑﻮده
اﺳﺖ،

رﺿﺎ ﺧﻨﺪان ،ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ،ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی  ۴۵ﺳﺎﻟﻪ 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  ۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۸۹ﺑﺎزداﺷﺖ 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  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۸اﻋﺪام ﺷﺪ ،را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﻮده درﺑﺎره اﻋﺪام آﻗﺎی
رﺣﻤﺎﻧﯽﭘﻮر ﺷﮑﻮه ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در دادﮔﺎه اﯾﻦ ﺟﻮان  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ 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 اﺑﻼغ ﺷﺪه
و ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ۲۰ ،روز ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ«.
آﻗﺎی ﺧﻨﺪان ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺣﻀﺎرﯾﻪای از دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺟﻬﺖ "ادای ﭘﺎرهای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت" ﻇﺮف  ۷روز 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  ۳ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا دﺳﺖ زد .او ﭘﺲ از
 ۲۸روز ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد ،اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان ﺑﻪ
ﻣﺪت  ۹روز دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺧﺸﮏ زد.
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﻮده ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴آﺑﺎن ،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 ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﻮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ زﻧﺪان و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ،ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،وزن او از  ۵۸ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ  ۴۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

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

ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﻮده دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ  ۵روز ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
در ﻫ ﻤ ﯿ ﻦ ز ﻣﯿﻨﻪ:

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.

ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای آزادی ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده
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ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در دو ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻼش 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  ۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد از روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ۱۰آﺑﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﺸﮏ زده اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﻮده روز
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وی اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ(04.11.2010) .

ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ

ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ) ۴آﺑﺎن( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ،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

ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده در ﺑﻨﺪ  ۲۰۹اوﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ از ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ در اﻧﻔﺮادی ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ او را ﻧﺪارﻧﺪ(16.10.2010) .

ﺗﺎرﯾﺦ 10.01.2011
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه AA/KG
ﭼﺎپ

ﭼﺎپ ﻣﻄﻠﺐ

ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه http://p.dw.com/p/QpW8

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.
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اطﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﻮاﻓﻘﻢ

…http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1-%

