ﺟﺎن ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده در ﭘﯽ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑـﻪ زﻧـﺪان ﻗﺮﭼـﮏ ﺑﻪﺷـﺪت در ﺧﻄـﺮ
اﺳﺖ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان

ﭘﺎرﯾﺲ ،ژﻧﻮ ۲۰ ،اﮐﺘﺒﺮ  ۲۹) ۲۰۲۰ﻣﻬﺮ (۱۳۹۹
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده اﻣﺮوز ﺑﺪون ﻫﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻓﺮاﺧﻮان
ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖﻣﺮدان اﯾﺮان ﺑﺮای آزادی ﻓﻮری او را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ او را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ازدﺣﺎم و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮی دارد.
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﻮده دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻗﻠﺒﯽ و رﯾﻮی ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﺼﺎب
ﻏﺬاﺳﺖ ﮐﻪ از  ۱۱آﮔﻮﺳﺖ  ۲۱) ۲۰۲۰ﻣﺮداد  ۲۵ (۱۳۹۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ۴ﻣﻬﺮ(
اداﻣﻪ داﺷﺖ .او روز  ۱۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۹) ۲۰۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮر  (۱۳۹۹از زﻧﺪان
اوﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ روز و ﭘﯿﺶ

از ﭘﺎﯾﺎن درﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ۲ﻣﻬﺮ  (۱۳۹۹وی را ﺑﻪ زﻧﺪان
اوﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﯽ آن
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻓﻮری ﺗﺤﺖ
ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻗﻠﺐ و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻈﺎرت و ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪﺷﺪت از
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ و ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻧﺎﺷﯽ از آن
ﺑﺮای ﺟﺎن او ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖﻣﺮدان اﯾﺮان را ﺑﻪ آزادی ﻓﻮری و
ﺑﺪونﻗﯿﺪوﺷﺮط ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﻮده ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
برنامهی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال  ۱۹۹۷به صورت
برنامهی مشترک فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و سازمان
جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد .هدف این برنامه مداخله در موارد
سرکوب مدافعان حقوق بشر ،جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در
باره آن است .سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بینالمللی
جامعههای حقوق بشر هر دو از اعضای  ProtectDefenders.euهستند که
سازوکار مدافعان حقوق بشر در اتحادیهی اروپاست و جامعهی مدنی
بینالمللی آن را برپا کرده است.
جامعهی دفاع از حقوق بشر در ايران ) ،(LDDHIدر پی بسته شدن جمعيت
ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر )تاسيس  (۱۳۵۶در ايران در سال
 ۱۳۶۰و تبعيد رهبران آن به خارج ،در فروردين  ۱۳۶۲در پاريس تاسيس
شد .جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران پیگیرانه نقض حقوق بشر در
ايران را افشا و علیه آن مبارزه کرده است .کانون این فعالیتها
بهویژه الغای مجازات اعدام در ايران ،حقوق زنان ،زندانيان سياسی
و عقيدتی و اقليتهای قومی و دينی ،آزادی بیان،گردهمایی و تشکل و
موضوعهای دیگر ،بوده است .جامعهی دفاع از حقوق بشر در ايران در
سال  ۱۹۸۶به عضويت فدراسيون بين المللي جامعههای حقوق بشر در
آمد.

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان

