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در  کشور و سرزمین 200بیش از  منتشر شده، بیش از یک میلیون نفر از شهروندانِ المللعفو بین سازمان بنا به گزارشی که امروز از طرف

 ی حقوق بشر،را ابراز کنند. نسرین ستوده، وکیل و مدافع برجسته نسرین ستوده حکم محکومیتاند تا خشم خود از سراسر دنیا، گرد هم آمده

عفو ضربه شالق محکوم شده است. در همین راستا،  148ماه حبس و تحمل  6سال و  38 اًمجموعبه  ی ناعادالنه،در پی برگزاری دو محاکمه

تحویل دنیا نقاط مختلف های ایران در حاوی درخواست آزادی او را به سفارتخانه طومارهایاعالم کرد که فعاالن این سازمان از امروز  المللبین

 .دهندمی

داده  سازمان شدهگردآوریطومارهای  تحویلیک کارزار جهانی برای  المللبازداشت نسرین ستوده، عفو بینگذشت به مناسبت اولین سالگرد 

شرط آزاد کنند.  و اند که نسرین ستوده را فوراً و بدون قیدها و مسئوالن ایرانی درخواست کردهمقامها از آن طومارهایی که امضاکنندگانِ ،است

 .اش را تحمل کنداز حکم حبسسال  17باید  نسرین ستودهدر چارچوب مقررات کیفری ایران، 

ای که به دلیل دفاع رحمانهحکم بی»گوید: می المللعفو بین یر حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقاها و اموفیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش

ی در آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری برای او صادر شده، امواجی از بهت و نگراناش با قوانین تبعیضنسرین ستوده از حقوق زنان و مخالفت

عدالتی که در حق او شده دل صدها هزار نفر را به درد آورده و این افراد، با ابراز همبستگی چشمگیر خود، است. این بی اسر دنیا ایجاد کردهسر

 «اند.با صدای بلند خواهان آزادی او شده

او تنها نمانده است. استمرار  ستوده نشان بدهد که الملل به نسریناز کارزار عفو بین هاحمایتم که یما امیدوار»گوید: فیلیپ لوتر در ادامه می

پیغام است.  به نمایش گذاشتهالمللی ی بینرا در صحنه علیه مدافعان حقوق بشر یها و مسئوالن ایرانهای مقامبازداشت او عمق سرکوبگری

رین ستوده ادامه خواهیم است و ما کارزار خود را تا آزادی نس وضعیتفرستیم این است که دنیا شاهد این صریح و آشکاری که ما امروز می

 «داد.

های اخیر در پیش ها و مسئوالن ایرانی در سالتری است که مقامی گستردهاقدامات سرکوبگرانه ی بارزی ازنمونهمحکومیت نسرین ستوده 

ها و مسئوالن از مقام المللعفو بین ند.کن و مدافعان حقوق بشر در داخل کشور را به سکوت وادار در هم شکنندی مدنی را اند تا جامعهگرفته

 و مدافعان حقوق زنان، را متوقف کنند. ق بشریوکالی حقوخواهد که حمالت خود به مدافعان حقوق بشر، از جمله ایرانی می

و به کند چه ما را متحد میدهد که در آرژانتین، کامرون، ژاپن، پاکستان، اسپانیا و در هرکجا، آناین کارزار نشان می»ی فیلیپ لوتر، به گفته

 «افتد اعتراض کنیم.اتفاق میدارد ها در هرکجای دنیا که دهد خصلت مشترک انسانیتِ ما است، و ما باید به نقض حقوق انسانهم پیوند می

 اند.را امضا کرده المللفر دادخواست عفو بینن 1.188.381خرداد امسال،  20تا 
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 پیشینه

آمیز، از های حقوق بشری صلحسرشناس حقوق زنان است که زندگی خود را وقف فعالیتی حقوق بشر و مدافع نسرین ستوده وکیل برجسته

 ی خود بازداشت شد.در خانه 1397خرداد  23او اعدام، کرده است.  آمیز حجاب اجباری و مجازاتنین تبعیضجمله از طریق مخالفت با قوا

در ضربه شالق محکوم شد.  148ماه حبس و تحمل  6سال و  33به اش های حقوق بشری، نسرین ستوده به دلیل فعالیت1397اسفند در 

 سال است. 12برد بای که او عمالً باید از بابت این محکومیت در زندان به سر چارچوب مقررات کیفری ایران، دوره

های حقوق بشری او مربوط ی دیگری که آن هم به فعالیتی غیابی در رابطه با پرونده، در یک محاکمه1395نسرین ستوده، در شهریور 

 شد، به پنج سال زندان محکوم شده بود.می

سال از آن به اجرا گذاشته  17ماه حبس محکوم شده است که  6سال و  38با احتساب این دو محکومیت، نسرین ستوده در مجموع به 

 شود.می
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---------------------------------------------------------- 

 ای بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، با این نشانی مکاتبه کنید:، مدیر رسانه«سارا حشاش»برای دریافت اطالعات بیشتر یا درخواست مصاحبه با 

sara.hashash@amnesty.org 

 الملل تماس برقرار کنید:توانید از طریق زیر با عفو بینهمچنین، در ساعات غیراداری می
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