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فراخوان اقدام فوری
مدافع حقوق زنان در معرض محکومیت به  34سال حبس قرار دارد
نسرین ستوده ،وکیل برجسته حقوق بشر ایرانی که در بازداشت به سر میبرد پس از دو دادگاه ناعادالنه هم اکنون با خطر محکومیت به حبس تا سقف 34
سال و تحمل  ۱4۸ضربه شالق روبرو است  .اتهامات وارد شده به نسرین ستوده تنها نتیجه فعالیتهای حقوق بشری مسالمت آمیز وی از جمله دفاع از حقوق
زنان معترض به قانون اهانتآمیز حجاب اجباری در ایران و مخالفت آشکار او با مجازات اعدام بوده است.
اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید و یا از متن زیر الگوبرداری کنید.
ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضاییه
به آدرس نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو
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جناب آقای ابراهیم رئیسی
نسرین ستوده ،وکیل برجسته حقوق بشر و مدافع حقوق زنان که از زمان دستگیری خود در  23خرداد  ۱397به صورت خودسرانه در زندان اوین در بازداشت
به سر میبرد به دلیل اتهامات وارده در دو پروندهای که هنوز در جریان هستند در معرض محکومیت به حبس تا سقف  34سال و  ۱4۸ضربه شالق قرار دارد.
اینجانب مراتب اعتراض خود را اعالم و از شما درخواست آزادی ایشان به عنوان یک زندانی عقیدتی را دارم.
نسرین ستوده در انتظار ابالغ حکم ناعادالنه دادگاهی است که در غیاب وی و وکیلش در تاریخ  9دی  ۱397در شعبه  2۸دادگاه انقالب تهران تشکیل شد.
وی به موجب هفت فقره اتهام مورد محاکمه قرار گرفته است که برخی از آنها ،از جمله اتهام "اشاعه فساد و فحشا" و "تظاهر به عمل حرام ...به واسطه کشف
حجاب در مالء عام" در ارتباط با اعتراض وی به قانون حجاب اجباری بوده است .مخالفت با حجاب اجباری ،برداشتن روسری در طول مالقاتهایی که در
زندان انجام میشود ،دفاع از زنانی که به صورت مسالمتآمیز به حجاب اجباری اعتراض کردهاند ،انجام مصاحبههای رسانهای پیرامون بازداشت و حبس
خشونتآمیز زنان مخالف حجاب اجباری و نهادن گل در محلی که یکی از زنان معترض به حجاب اجباری به گونهای خشونتآمیزی در آنجا دستگیر شده
بود از دیگر فعالیتهای مشروع نسرین ستوده هستند که توسط مقامات علیه وی مورد استناد قرار گرفتهاند« .تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور»
از دیگر اتهامات او است که تا حدودی مبتنی بر همکاری وی با سه گروه حقوق بشری از جمله کارزار حذف گام به گام مجازات اعدام است.
به دنبال دستگیری ،مقامات برای اولین بار به نسرین ستوده اطالع دادند که در شهریور  ۱39۵شعبه  2۸دادگاه انقالب در جریان پروندهای جداگانه به صورت
غیابی او را به  ۵سال حبس محکوم کرده است .دلیل غیبت او در جلسه استماع ممانعت مقامات از ورود وی به دادگاه به بهانه نداشتن پوشش مناسب بود.
در ابتدا وی تنها به "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" متهم شده بود .با این وجود قاضی خارج از رویه قضایی و با استناد به فعالیتهای
مشروع وی مانند مالقات با دیپلماتهای خارجی اتهام "کمک به اخفای جاسوسان با هدف ضربه زدن به امنیت ملی" را نیز به اتهامات قبلی اضافه کرد .در
حال حاضر این پرونده در مرحله تجدید نظر قرار دارد.
من خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده هستم ،چرا که وی یک زندانی عقیدتی است که تنها به دلیل فعالیتهای صلحآمیز خود در زمینه
حقوق بشر زندانی شده است .از شما میخواهم اطمینان حاصل نمایید در مدتی که آزادی وی در دست بررسی است از امکان تماس منظم با وکیل انتخابی
و خانواده خود برخوردار باشد .همچنین از شما میخواهم جرمانگاری فعالیتهای مدافعان حقوق زنان از جمله افرادی که به صورت مسالمتآمیز به اعتراض
علیه حجاب اجباری دست زدهاند را متوقف و قانون حجاب اجباری را لغو کنید.
با تشکر
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فراخوان اقدام فوری
مدافع حقوق زنان در معرض محکومیت به  34سال حبس قرار دارد
نسرین ستوده در تاریخ  23خرداد  ۱397در خانه مسکونی خود در تهران دستگیر و به بخش زنان زندان اوین منتقل شد .با وجود گذشت چندین ماه از
دستگیری ،نسرین ستوده از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بوده است .وی در طول بازداشت خود دوبار به اعتصاب غذا دست زد .در مرداد ،۱397
نسرین ستوده طی نامهای که از داخل زندان نوشت اعالم کرد در اعتراض به بازداشت خودسرانه خود و فشارهای قضایی بر خانواده و دوستانش ،از جمله فرهاد
میثمی یکی دیگر از مدافعان حقوق بشر ،دست به اعتصاب غذا میزند .در آبان  ۱397نسرین ستوده در اعتراض به ادامه بازداشت فرهاد میثمی و دستگیری
همسر خود ،رضا خندان ،در  ۱3شهریور  ۱397دوباره دست به اعتصاب غذا زد .فرهاد میثمی و رضا خندان ،هر دو به دلیل حمایت از کارزار مبارزه با حجاب
اجباری متهم به " تبلیغ علیه نظام" و" اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد گروهها و تشکلها" و هر یک در مجموع به  6سال حبس محکوم شدند.
اتهاماتی که اخیرا متوجه نسرین ستوده شده نتیجه فعالیتهای مسالمتآمیز وی در زمینه حقوق بشر از جمله دفاع وی از زنانی است که به دلیل اعتراض
مسالمتآمیز به قانون اهانتآمیز ،تبعیض آمیز و تحقیرکننده حجاب اجباری محاکمه شدند .در کیفرخواست دادستان او را به انجام هفت فقره جرم متهم
کرده است .چهار اتهام از هفت فقره اتهام وارده یعنی "اشاعه فحشا و فساد"" ،تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در معابر و انظار عمومى بدون حجاب شرعى"،
"اخالل در نظم عمومی" و تشویش اذهان عمومی" در ارتباط با مخالفت وی با حجاب اجباری است .اقدامات مسالمتآمیز حقوق بشری نسرین ستوده در
مقابله با حجاب اجباری ،از جمله فعالیتهای وی در قالب یک وکیل همچون مالقات با موکالنش برای پروندهسازی کیفری علیه او استفاده شده است .سه
اتهام دیگر وی" ،تشکیل یا اداره گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور" "،تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" نیز با استناد به اقدامات
مسالمتآمیزی به وی وارد شدند که مقامات آنها را مجرمانه تلقی کردهاند .از جمله این فعالیتهای مسالمت آمیز میتوان به عضویت در گروههایی چون
کانون مدافعان حقوق بشر و کمپین حذف گام به گام مجازات اعدام و انتشار اخبار مربوط به شاپرک شجری زاده اشاره کرد که به دلیل اعتراض مسالمتآمیز
به حجاب اجباری به  20سال حبس محکوم شد که  ۱۸سال آن تعزیری بود .حتی اصرار نسرین ستوده به انتخاب یک وکیل مستقل به جای انتخاب وکیل از
لیست  20نفره تحمیلی توسط ریاست قوه قضاییه ،توسط دادستان به مثابه اقدامی مجرمانه تلقی شد .جلسه استماع دادگاه نسرین ستوده در تاریخ  9دی
 ۱397در شعبه  2۸دادگاه انقالب تهران و در غیاب وی تشکیل شد .وی در اعتراض به ماهیت ناعادالنه روند قضایی از حضور در دادگاه اجتناب کرد.
در شهریور  ۱39۵شعبه  2۸دادگاه انقالب اسالمی تهران نسرین ستوده را به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و"اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد گروهها و
تشکلها" محکوم کرد .در روز دادگاه از ورود وی به ساختمان ممانعت به عمل آمده و دادگاه در غیاب او تشکیل شد .وی تا زمان دستگیری مجدد از محاکمه
و محکومیت خود اطالع نداشت .در رای دادگاه به هیچ یک از اتهامات پیشین اشارهای نشده بود ،در عوض قاضی او را به اتهام "کمک به اخفای جاسوسان با
هدف ضربه زدن به امنیت ملی" و به استناد تبصره  ۵۱0قوانین کیفری به پنج سال حبس محکوم کرد که دو سال از حداکثر مجازات این جرم در قانون
بیشتر است .در رای دادگاه ،مقامات نسرین ستوده را به همکاری با "نیروهای ضد انقالب" داخل و خارج ایران با هدف تهدید امنیت ملی و "مالقاتهای
مخفیانه با سفرا و افراد مشکوک به همکاری با نیروهای اطالعاتی سایر کشورها که در سفارتهای خارجی در تهران اقامت داشتهاند" در لوای فعالیتهای
حقوق بشری متهم کردند .در بخش دیگری از رای دادگاه به دریافت جایزه  ۵0هزار یورویی ساخاروف به عنوان کمک مالی برای ادامه "فعالیت برضد امنیت
ملی" و "بر اندازی نظام" اشاره شد .جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه درسال  20۱2و زمانی که نسرین ستوده در حال گذراندن محکومیت خود در زندان
اوین بود از طرف پارلمان اروپا به صورت مشترک به وی و جعفر پناهی اهدا شد .سازمان عفو بینالملل مطلع شده است که وی هرگز پاداش مالی این جایزه
را دریافت نکرده است.

