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 کمپین دفاع از مادران دربند

کمپین دفاع از مادران دربند، متشکل از جمعی از دانشجویان، نویسندگان، فعاالن حقوق بشر، فعاالن حقوق 

زنان و فعاالن جنبش سبز است که در اعتراض به زندانی و دربند شدن غیرقانونی مادران فرهیخته و 

مند ایرانی، محروم سازی آنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی، محکومیت های غیر قانونی و شکنجه ی اندیش

ها دور  مداوم آنها از طریق کودکان شان، شکل گرفته است. این کمپین صدای مادرانی است که روزها و شب

ای تنگ و تاریک، غیرت و از فرزند، در حصر بوده اند و به تعداد نفس هایشان درد کشیده اند اما سلول ه

خروش زنانه و مهر مادری شان را تاب نیاورده و از آنان اسطوره های مقاومت ساخته است و این روزها 

آوازه ی استقامت و شجاعت آنان، خیابان به خیابان و شهر به شهر این کشور را در نوردیده و اکنون می 

 کند. رود که هرکدام از آنان را به چهره ای جهانی تبدیل

قصد ما شناساندن مادران در بند، اطالع رسانی وضعیت هریک و تالش برای دفاع از حقوق پایمال شده ی  

آنهاست. ما با جدیت فراوان، تالش می کنیم تا در همراهی با همه ی آزادی خواهان و وجدان های بیدار و 

ران زندانی را  به گوش جهانیان آگاه، اعتراض هر روزه ی خود به ظلم و ستم های بی پایان در حق ماد

 برسانیم و مادران بی گناه و ستم دیده را به آغوش فرزندانشان باز گردانیم. 
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 نگاهی بر اخبار زنان و مادران دربند 

  

 

 1931آذر  22

 جایزه ساخاروف به نمایندگان نسرین ستوده و جعفر پناهی اهدا شد

ف را در پارلمان اروپا جایزه آزادی اندیشه ساخارو

غیاب نسرین ستوده و جعفر پناهی روز 

اهدا  آذر به نمایندگان این دو  ۲۲چهارشنبه، 

 .کرد

به گزارش خبرگزاری آلمان مارتین شولتز، رئیس 

پارلمان اروپا، در مراسمی که به این مناسبت در 

استراسبورگ فرانسه برگزار شد، اظهار داشت 

ای که  العاده های فوق تالش»که این جایزه بر 

خانم ستوده و آقای پناهی در مبارزه برای مقام 

 .گذارد صحه می« اند های اساسی و تغییر سیاسی در ایران به کار بسته انسان و آزادی

 

گذراند، پیامی برای مراسم  بر اساس این گزارش، نسرین ستوده که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می

بود که شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، آن پیام را دریافت جایزه ساخاروف فرستاده 

خود نامیده بود که او را برای ادامه مسیر « باعث افتخار»خانم ستوده در این پیام جایزه ساخاروف را  .خواند

در بخشی از این پیام آمده  .کند تشویق می

من از رویای عدالت در کشوری سخن »است: 

ها  به دنبال یک روز انتخابات، صد گویم که می

تن از معترضان انتخابات را که همٔه افتخارشان 

به آن است که با پرهیز از هرگونه خشونتی 

اند، راهی زندان  اعتراض خود را اعالم کرده

نمود. جرم آنها شک در صحت نتیجٔه انتخابات 

 «!بوده است
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م؛ رویای تحقق "عدالت" و بر این باورم این رویا در کشوری که به من یک رویا بیشتر ندار»افزاید:  خانم ستوده می

 «.شود  من تعلق دارد جز با استقالل قضایی محقق نمی

فرار یا »گوید در دوراهی  ساز فرانسوی نیز پیام جعفر پناهی را خواند که پناهی در آن می کوستا گاوراس، فیلم

فیلم نساختن »پناهی گفت:  .ب کرده و در ایران مانده است، گزینه دوم را انتخا«زندگی زیر شمشیر داموکلس

توانند یک  اند که حتی نمی قدر متعصب شده ساز یک مرگ تدریجی است ... مقامات کشور من آن برای یک فیلم

 «.ساز مستقل را تحمل کنند نگار یا یک فیلم روزنامه

شود،  ستایشی از مردم ایران نیز محسوب می در ادامه مراسم مارتین شولتز اظهار داشت که این جایزه همچنین

شرایط ایران حیاتی است. ریشه این »او گفت:  .هستند« جامعه مدنی سرزنده و خالقی»مردمی که صاحب 

گردد که به افراط  دهد سیاسی است و به نظام قضایی بازمی های متعدد که این مردم پرغرور را عذاب می شرارت

 «.است  گرایش پیدا کرده

 و فردارادی

 

 

 

 

 ۱۹۳۱آذر  22

 اگر مسئوالن نظام ذره ای غیرت داشتند، این بی دینی ها امکان بروز نمی یافت

گران ساواک شاه را  ابوالفضل قدیانی: آقای صادق الریجانی! مفاسد بازجویان شما روی شکنجه
 سفید کرده است

ها به طرق مختلف مزاحم خانواده ایشان  و بارها  بازجویی که از ابتدای بازداشت غیرقانونی علیرضا رجایی بار... 
ها را تحت انواع فشارهای روحی و روانی قرار داده، اخیرا وقاحت و خباثت را بجایی رسانده که به  بوده و آن

کنم و وقیحانه از وی  همسر آقای دکتر رجایی گفته من ایشان را به زندان برازجان یا رجایی شهر تبعید می
الق بگیرد. اگر شما و سایر مسئولین ارشد نظام کمترین غیرتی داشتید این بازجویان خواسته از شوهرش ط

 شدند ... کثیف با اقداماتی بسیار کمتر از این آنچنان مجازات و رسوا می
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 1931آذر  21

 نگاران در جهان ایران دومین زندان بزرگ روزنامه

خود از ترکیه، ايران و چین به عنوان بزرگترين زندان خبرنگاران  در گزارش ساالنه« نگاران کمیته حمايت از روزنامه»
 .نگاران در جهان نام برد و روزنامه

 
روزنامه  ۵۴نگاران که مقرش در نیویورک است، ايران با داشتن  در گزارش ساالنه این سازمان مدافع حقوق روزنامه

 .نگار زندانی در رده دوم جهانی قرار دارد
 

 رادیو فردا

 

 

 

 1931آذر  21

 یادداشت نسرین ستوده از بند زنان: آیا مجازات خانوادگی اتفاقی است؟
 

نسرین ستوده که بتازگی به اعتصاب غذی خود پایان داده است در یادداشتی نوشته است: در اعتراض به 
غدا زدم.  های آن بوده است، دست به اعتصاب های خانوادگی که مجازات خانوادٔه من نیز یکی از نمونه مجازات

 های تهدید و فشار حذف گردد. های خانوادگی از سیاست امیدم به آن است که مجازات
 
 

وی در این یادداشت که در صفحه فیس بوک رضا خندان منتشر شد، از کلیه کسانی که در این مدت با وی 
ی مداوم خود، مرا تنها ها همراهی کردند تقدیر کرده و افزوده است: از همٔه اشخاصی که در این راه با همدلی

نمایم و اطمینان خود را از نتیجٔه راهی که به  نگذاشتند مراتب سپاس و قدردانی صمیمانٔه خود را تقدیم می
 دارم. شود، اعالم می عدالت و قانون و دموکراسی ختم می

 
 خبرگزاری هرانا 

 

 

 

 

 1931آذر  21

 حقوق بشربیانیه جمعی از فعاالن زندانی به مناسبت روز جهانی 

 

شش تن از فعاالن حقوق بشر زندانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 
بیانیه ای صادر کرده و ضمن بر شمردن و اعتراض به روند نقض گسترده و 
مستمر حقوق بشر در ایران، خواستار "تالش هرچه بیشتر فعاالن و 
مدافعان حقوق بشر، کنشگران سیاسی و اجتماعی و نیز حمایت وجدان 

ای بیدار جامعه جهانی در جهت مبارزه با سواستفاده از ابزارها و خالء ه
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های قانونی در راستای گسترش و اعتالی درک و آگاهی حقوق بشر و حفظ و حراست از شان و کرامت انسان 
 ".ها در جامعه شده اند

 
دالفتاح سلطانی، سید محمد سیف در این بیانیه که به امضای سید مهدی خدایی، محمد علی دادخواه، نسرین ستوده، عب

زندان اوین  ۹۴۳زاده، و مصطفی نیلی رسیده، خاطرنشان شده: "ما به عنوان جمعی از فعاالن اجتماعی و حقوق بشری بند 
معتقدیم ترویج مبانی و موازین مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و 

ستلزم مشارکت جمعی و فعاالنه و برخورد آگاهانه با مولفه های زیست جمعی در دنیای جدید است تا سالمت جامعه، م
 ".ضمن آگاهی بیشتر همه اعضای جامعه، زمینه های ایجاد محدودیت هرچه بیشتر برای ناقضان حقوق بشر فراهم شود

 

 
 
 

 :متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است
 

 به نام خداوند جان و خرد
 لت شریف ایران؛م

تاریخ تمدن انسان شاهد کوشش مبارزان، اندیشمندان و مصلحانی است که در راه اعتالی شان و کرامت انسان و دفاع از 
حقوق و آزادی های اساسی او از هیچ مجاهدتی فروگذار نکردند و آنچه از فرهنگ و تمدن انسانی، صلح، آزادی و برابری به 

 .ایداری های انسانی در گذر تاریخ می باشدما رسیده است مرهون همین پ
 

سیر این اندیشه های راستین و رویه های بشردوستانه در عبور زمان که در پی ایجاد چارچوبی دقیق و عینی برای برآیند و 
ر به عنوان سندی بیان کننده تفاهم مشترک اکث ۱۳۵۱دسامبر  ۱۳فرآیند قدرت بود به صورت اعالمیه جهانی حقوق بشر در 

ملل جهان در زمینه حقوق بنیادین و غیرقابل نقض اعضای جامعه بشری، به جهانیان عرضه شد. با توجه به اینکه ایران در 
به موجب دو میثاق بین المللی با تصویب مجلس شورای ملی این اعالمیه را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است؛  ۱۹۴۵سال 

حقوق بشر در ایران هستیم. مصادیق زیر بخشی از این موارد را که در سال ولی متاسفانه شاهد نقض گسترده و مستمر 
 :های اخیر رخ داده است، ذیل مقایسه با موازین جهانی حقوق بشر اعالم می دارد

سیاسی شاهد برخورد گسترده با مخالفان سیاسی،  -در زمینه آزادی های سیاسی، موضوع ماده یک میثاق مدنی -
زندان اوین و رجایی  ۹۴۳االن مدنی و حقوق بشری بوده ایم. حضور تعداد زیادی از این فعاالن در بند کنشگران اجتماعی، فع

 .شهر کرج و دیگر زندان های شهرستان ها، گواه این امر است
 
ضان و و برخورد با معتر ۱۹۱۱عدم برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی که می توان به انتخابات ریاست جمهوری در سال  -

نیز حصر خانگی و محدودیت های اجتماعی و سیاسی رهبران مخالفان به عنوان یکی از موارد بارز چند سال اخیر اشاره کرد. 
الزم به ذکر است که کلیه این محکومیت ها در مراجع غیرقانونی و غیرصالح و طی دادرسی های عموما غیرمنصفانه و 

مل حق دفاع و استفاده از حقوق قانونی، توسط چند شعبه محدود دادگاه انقالب، غیرعادالنه بدون امکان اعمال دقیق و کا
 .شدیدا تحت راهبری دستگاه های اطالعاتی و امنیتی و بدون حضور هیات منصفه صورت گرفته است

 
ض این میثاق مدنی و سیاسی، متاسفانه شاهد کارنامه ای سراسر نق ۱۳در زمینه آزادی بیان و عقیده، موضوع ماده  -

 .حقوق هستیم
 
ایجاد محدودیت برای روزنامه نگاران و گزارشگران حقوق بشر از طریق تهدید، احضار، بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه،  -

 .حبس، تبعید و حتی در مواردی منجر به قتل های محفلی و برنامه ریزی شده همانند قتل های زنجیره ای
 .تعطیلی دائم یا دوره ای مطبوعات منتقد -

 
فیلترینگ و برخورد امنیتی گسترده در فضای مجازی و برخورد با وبالگ نویسان و کاربران شبکه های اجتماعی که حتی در  -

به اتهام وبالگ نویسی و فعالیت در شبکه های مجازی، در بازداشتگاه غیرقانونی « ستار بهشتی»آخرین مورد: جان باختن 
 .پلیس فتا رقم خورد

 
 .زات دریافت شبکه های ماهواره ای و همچنین ایجاد پارازیت بر روی شبکه های عموما خبری و منتقدجمع آوری تجهی -

 
شنود و مانیتورینگ خطوط تلفنی و اینترنتی و دریافت اطالعات محرمانه رایانه های شخصی و پروفایل های اینترنتی با  -

 .توسل به زور و در برخی موارد اعمال خرابکارانه
 
 ۲۲و  ۲۱قانون اساسی و نیز موارد  ۲۲در آزادی تجمعات و مشارکت های عمومی علی رغم تاکید بر آن در اصل  محدودیت -

میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، به صورت برخورد خشونت آمیز با تظاهرات سیاسی و اجتماعات صنفی. سرکوب، 
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و نیز برخورد با تجمعات  ۱۹۱۱بات ریاست جمهوری سال تیراندازی، بازداشت و قتل شرکت کنندگان در تظاهرات پس از انتخا
 .دانشجویان، زنان، معلمان، کارگران و... نمونه بارز این نقض قوانین محسوب می شود

 
قانون اساسی؛ از جمله دستگیری اعضای تشکل  ۲۲تعطیل و برخورد با جمعیت ها و تشکل های مستقل، موضوع ماده  -

، تعطیلی سندیکاهای کارگری، کانون مدافعان حقوق بشر، کانون نویسندگان ایران، انجمن های معلمان و وکالی دادگستری
 ...صنفی روزنامه نگاران، گروه های حقوق بشری و

 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ متاسفانه شاهد موارد مکرر و گسترده  ۲و  ۲در زمینه رفع و ممنوعیت تبعیض، موضوع مواد 

 :هستیمنقض این حقوق به شرح زیر 
 
تبعیض دینی، مذهبی و عقیدتی با ایجاد محدودیت در ترویج و تبلیغ برای هموطنان اهل تسنن، دراویش، مسیحیت،  -

بهائیت، کلیمی و زرتشتی، ممنوع تحصیل نمودن بهائیان در واحدهای دانشگاهی، برخورد و به تعطیلی کشاندن برخی از 
س مسجد اهل تسنن در پایتخت، بازداشت گسترده دراویش و تخریب کلیساهای مسیحیان، عدم صدور مجوز برای تاسی

 .حسینیه های آنان از جمله این موارد است
 
تبعیض قومی و اقلیت های زبانی از طریق ممانعت در آموزش زبان مادری و محدودیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و  -

 حقوقی
 
طالق، ارث، دیه، شهادت، سرپرستی فرزندان، کسب موقعیت شغلی، تبعیض جنسیتی با ایجاد محدودیت در حق ازدواج و  -

 .تحصیالت دانشگاهی و برخورد امنیتی با فعاالن برابری خواه در حوزه زنان به صورت گسترده
 

 
با رای مجلس شورای اسالمی پذیرفته شد؛  ۱۹۲۹در زمینه حقوق کودکان موضوع کنوانسیون حقوق کودک که در سال  -

حقوق آنان تحت موضوعات ازدواج کودکان، کودکان کار، اعدام کودکان، شکنجه و آزار جسمی و روحی کودکان،  نقض تاسف بار
 .حق تحصیل کودکان و... مشاهده می شود

 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شاهد بازداشت های خودسرانه فعالین  ۱۱و  ۱۳، ۳در زمینه حقوق متهمین، موضوع مواد  -

نشگران اجتماعی هستیم؛ که در بازداشتگاه هایی به دور از نظارت نهادهای قانونی و ذیصالح مورد سیاسی و عقیدتی و ک
، سئول، کهریزک و پاسارگاد از ۲۳۳سپاه پاسداران، « الف -۲»بازجویی، شکنجه و تفتیش عقیده و انگیزه قرار می گیرند. بند 
نه های متفاوت شکنجه برای اخذ اعترافات موردنظر بازجویان جمله این بازداشتگاه های غیرقانونی هستند که در آن ها گو

امیر »در همدان،  ۱۲سال « زهرا بنی یعقوب»در اوین،  ۱۲سال « زهرا کاظمی»اعمال می شود؛ که در برخی موارد مانند: 
اشتگاه فتا در بازد ۳۱در کهریزک و ستار بهشتی سال  ۱۱سال « محسن روح االمینی»و « محمد کامرانی فر»، «جوادی فر

 .منجر به مرگ متهمان شده است
 
تاسف بارترین مورد نقض حقوق بشر که به طور وسیع و مستمر به دلیل گسترده بودن موارد اتهامی شاهد افزایش روز  -

افزون آن هستیم، حکم اعدام است. مواردی که به صورت گسترده حتی مخالفان سیاسی را هم در بر می گیرد )از جمله 
و سایر ( ۹۴۳فر کاظمی، فرزاد کمانگر، محمد علی حاج آقایی و...( و همچنین حضور افراد زیادی در زندان اوین )بند اعدام جع

زندان های کشور که محکوم به اعدام هستند. این مساله تا بدانجا پیش رفته است که ایران در بین کشورهای جهان به 
 .نسبت جمعیت، رتبه اول اعدام را دارد

 
زندان اوین معتقدیم ترویج مبانی و موازین مندرج در اعالمیه  ۹۴۳وان جمعی از فعاالن اجتماعی و حقوق بشری بند ما به عن

جهانی حقوق بشر به عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سالمت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعاالنه و 
دید است تا ضمن آگاهی بیشتر همه اعضای جامعه، زمینه های برخورد آگاهانه با مولفه های زیست جمعی در دنیای ج

 .ایجاد محدودیت هرچه بیشتر برای ناقضان حقوق بشر فراهم شود
 

در پایان ضمن اعتراض به روند نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران که به نابسامانی های بسیار سیاسی، اجتماعی، 
ر تالش هرچه بیشتر فعاالن و مدافعان حقوق بشر، کنشگران سیاسی و اقتصادی و فرهنگی منجر شده است؛ خواستا

اجتماعی و نیز حمایت وجدان های بیدار جامعه جهانی در جهت مبارزه با سواستفاده از ابزارها و خالء های قانونی در 
 .ه هستیمراستای گسترش و اعتالی درک و آگاهی حقوق بشر و حفظ و حراست از شان و کرامت انسان ها در جامع

 
امضا کنندگان: سید مهدی خدایی، محمد علی دادخواه، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد سیف زاده، 

 .مصطفی نیلی

 جرس
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 جای تاسف دارد که به نام جمهوری اسالمی این اتفاقات می افتد

اکمیت به این بی قانونی ها است؛ حفاطمه کروبی: بالتکلیفی حصر کنونی از شرایط زندان بدتر 
 خاتمه دهد

 
فاطمه کروبی، همسر حجت االسالم والمسلمین مهدی کروبی، که این روزها در زندان خانگی به صورت انفرادی، روزگار می 
گذراند می گوید: این بالتکلیفی که ما دو خانواده )کروبی و موسوی( در آن به سر می بریم جدا از سختی آن، برای حاکمیت 

 م جای تاسف دارد که به نام نظام مقدس جمهوری اسالمی این اتفاقات می افتد.ه

به گزارش کلمه، وضعیت آقای کروبی اگر چه به ظاهر وضعیت حصر خانگی است اما وی از حقوق یک زندانی عادی مطابق 
به گفته ی همسر مبارز قوانین جاری کشور هم برخوردار نیست و این به وضعیت بالتکلفی دامن زده است؛ وضعیتی که 

 مهدی کروبی شرایط را از وضعیت یک زندانی عادی نیز برای ایشان و خانواده سخت تر کرده است.

بالتکلیفی از وضعیت موجود که نه شرایط حصر را دارد و نه ویژگی های زندان را، از جدی ترین مسائل خانواده ی کروبی و 
ر زندانی ساعتی مشخص برای مالقات، مرخصی، تماس تلفنی و رساندن میرحسین است، بر اساس قوانین زندان، حق ه

اجناس مورد نیاز خود است. گرچه این بخشنامه در مورد زندانیان سیاسی زندان های اوین و رجایی شهر و باقی زندان های 
سی پدرش به هفته ی پیش محمدتقی کروبی با اشاره به دستر کشور هم در حال حاضر به طور کامل اجرا نمی شود.

 پزشک معتمد گفته بود که آقای کروبی پس از معاینه پزشک معتمد مجددا به مکانی که در آن حبس شده بود، منتقل شد.

همسر حجت االسالم والمسلمین مهدی کروبی با تاکید بر اینکه آقای کروبی به لحاظ روحی همچنان محکم و استوار است 
طالع رسانی از وضعیت رهبران در حصر جنبش سبز می گوید: اگر مریض هستند بگویم با اشاره به فشار ماموران برای عدم ا

خیلی طبیعی   مریض نیستند؟ اگر حالشان بد شده پزشک برده شده یا نبرده شده و گفته شده که مثال نباید منتقل کنیم،
ار یک پیام را به آقای کروبی است که می گوییم چه پیش آمده است. این ها چیزهای خیلی معمولی است. من تنها یک ب

 کردند. ماه من را ممنوع المالقات ۵منعکس کردم که حدود 
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 ماه پنجم محرومیت از مالقات؛ و روزی که بیشتر از همیشه دلم در هوای بهمن پر زد

 داند؟ یعقوب از زندان اوین: چه کسی دیدار ما را مخالف امنیت ملی می نامه ژیال بنی

ها را ورق  ها آیین نامه سازمان زندان شود که از مالقات با بهمن محروم هستم. در این مدت بار م پنج ماه میکم ک
پرسم  ام، در هیچ ماده و تبصره آن مالقات یک زوج زندانی ممنوع اعالم نشده است و من هر بار از خودم می زده

حال امنیت ملی تشخیص داده؟ بر اساس  در کجای این سیستم و چه کسی، مالقات من و بهمن را مضر به
کدام استدالل به این نتیجه رسیده که حتی من حق ندارم نیم ساعت روبروی همسرم بنشینم و برای دقایقی 

 هایش را در میان دستانم بگیرم و به او بگویم: "بیشتر از همیشه دوستت دارم."... دست

 کلمه
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 به مناسبت روز جهانی حقوق بشر حقوق بشر در ایرانمجموعه فعاالن انتشار بیانیه 
 

دبیرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر مصادف با روزجهانی حقوق بشر و تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر با 
 حقوق بشر در ایران ابراز داشت. صدور بیانیه ای نگرانی خود را از افزایش روزمره فشار بر مدافعان

در این بیانیه میگوید حکومت ایران نه تنها امنیتی برای فعاالن حقوق بشری و کار مجموعه فعاالن حقوق بشر 
کوشند به نحوه غیر خشونت آمیز یک یا همه حقوق مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر  ارزشمند آنان که می

 شوند. کننده این افراد تلقی می محقق کنند؛ متصور نیست بلکه خود دولت نخستین دشمن و تهدید
در ادامه بیانیه این گروه آمده است حکومت ایران برای جلوگیری از جمع آوری و انتشار اطالعات سرکوب 
اعتراضات پس از انتخابات از سوی مدافعان حقوق بشر اقدام به تعقیب، بازداشت و محاکمه فعاالن حقوق بشر 

فعاالن حقوق بشر در ایران، کمیته نموده است و با غیرقانونی خواندن، کانون مدافعان حقوق بشر، مجموعه 
گزارشگران حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا، کمیته مبارزه با سانسور زمینه را برای برخورد با افرادی که 

 کردند را نیز فراهم نموده است. ها می اقدام به ارتباط با این گروه
 
 

فعاالن مستقل)فردی( و گروهی از سوی تن از  ۱۲۳بیش از  ۱۱بر اساس آمار اعالم شده پس از وقایع سال 
دستگاه امنیتی و قضایی بازداشت شدند و هم اکنون محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد 

زاده، عبدالرضا تاجیک، نسرین ستوده، رضا شهابی، رسول بداقی، ابوالفضل عابدینی نصر، محمد حسن  سیف
پور، محبوبه کرمی، حسین رونقی ملکی،  یی، نصور نقییوسفی پورسیفی، محمد صدیق کبودوند، مهدی خدا

شیوا نظرآهاری، نوید خانجانی، ایقان شهیدی و بهاره هدایت از جمله فعالین حقوق بشری هستند که در حال 
 برند. حاضر در زندان بسر می

 
 

حقوق بشر در ایران از  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران در پایان این بیانیه آورده است: "تا زمانی که مدافعان
های بین  سوی آن حکومت در معرض تهدید و بدرفتاری قرار بگیرند باور اعتنا و اعتقاد آن حکومت به مقاوله نامه

این مجموعه هم چنین از جامعه بین الملل و در راس آن  المللی و معاهدات حقوق بشری ممکن نخواهد بود."
ص گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران خواست تا ضمن الوییت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و بخصو

دادن به مشکالت مدافعان حقوق بشر در ایران بخصوص آزار و تعقیب آنان از سوی حکومت ایران از تمامی 
شر ها و اختیارات الزم برای ترغیب دولت به پایان دادن به این روند با عنایت ویژه به آزادی مدافعان حقوق ب راهکار

 بهره گیرد.
 

 خبرگزاری هرانا 
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 محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر زندانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشرنامه ی 

ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بر لزوم نگاهی جامع به  نگار زندانی در نامه محمدصدیق کبودوند، روزنامه
قوق بشر را از تبعیض و تمایز در این عرصه و خودی و غیر خودی کردن بر حقوق بشر تأکید کرد. وی مدافعان ح

 .حذر داشت
نگاشته شده انتقاد  ۱۹۳۱آذر  ۱۹کبودوند، مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان در این نامه که در تاریخ 

ای ه کننده مواضع گروهی و جناحی برخی طیف های منتقد به نقض حقوق بشر صرفا بیان بیانیه»کند:  می
 «.اند سیاسی

در بیانیه مذکور گویا تمامی موارد »دهد:  ای که اخیرا در زندان در این باره صادر شده ادامه می او با اشاره به بیانیه
 «.است و بس ۱۹۱۱های مردم محدود به دوره زمانی بعد از خردادماه  نقض حقوق بشر و مصائب و رنج

 
 

خور زاویه دید خود از نقض حقوق بشر سخن گفته و بیانیه صادر های مختلف به فرا ه گوید، گرو کبودوند می
ها نیز نقض حقوق بشر درایران را تنها محدود به چند نفر  که برخی دوستان آن سوی آب بارتر این کنند. تأسف می

 .اند از همکاران و همفکران خود ساخته

 
 .داند "نقض حقوق بشر" می وی قائل شدن تمایز و تبعیض در دفاع از حقوق بشر را به نوبه خود

گونه  کند که این دیدی گسترده در دفاع از حقوق بشر ابراز نظر می کبودوند با تأکید بر ضرورت برخورداری از زاویه
 .های جامعه و تمامی اقوام موجود در ایران نیست های همه طیف ها دربرگیرنده رنج بیانیه

 
در رابطه با حقوق »گوید:  در نامه خود به مدافعان حقوق بشر مینامه "پیام مردم کردستان"  سردبیر سابق هفته

 «.بشر نباید مردم را به خودی و غیر خودی تقسیم کرد

 
افزاید، مردم ایران امروز تنها درد نداشتن حقوق سیاسی و مدنی و آزادی را ندارند، بلکه  محمدصدیق کبودوند می

های مغایر با منافع و مصالح مردم بحران به  دی و سیاستهای اقتصا بحران و گرانی کمرشکن ناشی از تحریم
 .ها ایجاد کرده است حادتری برای آن مراتب

تر حقوق اقتصادی، شغلی، مادی، معیشتی،  ه های نقض گسترد ها است که زمینه او معتقد است، همین بحران
های مدنی و سیاسی،  و آزادی اجتماعی، فرهنگی و امنیت انسانی مردم ایران را فراهم کرده و نه تنها حقوق

بلکه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تمامی مردم ایران را در معرض نقض گسترده و فاحش حقوق بشر 
 .قرار داده است

المللی در زمینه  خواهد، ضمن پذیرش همه معیارها و استانداردهای بین این زندانی سیاسی از دولت ایران می
 .تخاذ کرده و در جهت رفع مشکالت این عرصه اقدامی فوری و جامع به عمل بیاوردحقوق بشر "تدابیری جدی" ا

 
 

فارسی ه  ول چه  وی  د
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 ۱۹۳۱آذر  ۲۳

 پروژه مشترک سپاه، بسیج و اطالعات برای فشار مضاعف بر فعاالن سیاسی

د کردن بیشتر فعاالن گزارش های رسیده از تهران و سایر شهرهای دیگر حاکی از ادامه فشارها و تهدیدات برای محدو
سیاسی و مدنی است. این در حالی است که زندانیان سیاسی برای انجام مصاحبه و اعترافات فرمایشی تحت فشار 

 هستند. بطوری که برخی از این زندانیان از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی که تماس با خانواده است نیز محروم شده اند....

 کلمه
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 ی امروز ما مرخصی استعالجی است نسرین ستوده: خواستههمسر 

ی بسیار مهم امروز سالمت نسرین است. شما می دانید که بعد از پنجاه روز اعتصاب غذا بازگشتن به  مسئله... 
ای نیست و باید حتما تحت نظر پزشک باشد. از سوی دیگر ما واقعا نمی دانیم این اعتصاب  حالت عادی کار ساده

اعضای بدن نسرین چه بالیی اورده است و باید حتما چک آپ شود برای همین درخواست ما اول از همه بر سر 
خدمات پزشکی متناسب با وضعیت بحرانی اوست و دوم اینکه خواهر نسرین دکتر تغذیه است و اگر نسرین به 

ان سختی را گذراندند و حضور مرخصی بیاید می تواند بهترین مراقبت را از او به عمل بیاورد و بچه ها هم دور
ی دوم ما مرخصی  نسرین در خانه بعد از دوسال و نیم بسیار برای آنها خوب است. برای همین خواسته
ها را پیگیری خواهم  استعالجی برای اوست. با جوی که امروز از نمایندگان دیدم خوش بین هستم و این خواسته

 کرد و امیدوارم که نتیجه بدهد.

 یر برای برابری با رضا خندانگفتگوی تغی
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 بالتکلیفی بازداشت شدگان مسیحی در زندان عادل آباد شیراز

 های نوکیشان مسیحی دربند در زندان عادل آباد شیراز، علیرغم پیگیری وکیل مدافع و خانواده

این افراد با گذشت ده ماه از بازداشتشان همچنان در شرایط نامشخص و بحرانی به سر 

 .ای از ابهام قرار دارد برند و سرنوشتشان در هاله می

ماه از دستگیری جمعی از نوکیشان مسیحی  ۱۳تارنمای محبت نیوز، اکنون   بنا به گزارش

 ۲۵ماه روز دوشنبه مورخ  ۱نان پس از تن از آ ۴گذرد. دستگیرشدگانی که دادگاهی  شیراز می

http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/14359-1.html
http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/14359-1.html
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دادگاه انقالب اسالمی شیراز و به ریاست قاضی رشیدی برگزار شد، اما دادگاه بدون صدور  ۹در محل شعبه  ۱۹۳۱مهر ماه 

رای به کار خود پایان داد و نوکیشان مسیحی، "مجتبی حسینی"، "محمدرضا پرتویی )کوروش("، "وحید حکانی"، "همایون 

 .برند همسر ایشان خانم "فریبا ناظمیان" همچنان بالتکلیف در انتظار روشن شدن وضعیت خود به سر می شکوهی" و

های آنان  شود که "قاضی پرونده به علت وجود اختالف شدید با وکیل مدافع زندانیان، موکلین و خانواده از سوی دیگر گفته می

 .را تحت فشار قرار داده تا وکیل را عزل کنند

های متفاوت  ن حال معلق نگه داشتن پرونده و عدم رسیدگی به آن، تغییرات مکرر تاریخ و زمان برگزاری دادگاه به بهانهدر همی

باشد، محدودیت در برقراری  های آنان می که نشان از ایجاد فشارهای روحی و روانی )به مثابه شکنجه( بر زندانیان و خانواده

نداشتن هرگونه ارتباط با اعضای درجه یک خانواده تنها بخشی از فشارهایی است های تلفنی، عدم اجازه مرخصی،  تماس

 .کند های آنان تحمیل می که جمهوری اسالمی به نوکیشان مسیحی دربند و خانواده

های آنان گفته شده که برای آزادی موقت این  تاکنون از قول برخی مقامات و مسئوالن قضایی به بازداشت شدگان و خانواده

همچنین در این گزارش آمده است، که به دستور مقامات زندان عادل آباد،  .فراد هیچگونه وثیقه ایی نیز پذیرفته نخواهد شدا

اند، این بند از  بین هفت تا هشت نفر از نوکیشان مسیحی این زندان به بند تازه تاسیسی با عنوان "بند عبرت" منتقل شده

 .ردار استکمترین امکانات برای زندانیان برخو

با نزدیک شدن فصل زمستان حتی در این بند امکانات اولیه از قبیل سیستم گرمایشی و تهویه نیز تعبیه نشده و به لحاظ 

 .باشد وضعیت سرویس بهداشتی از وضعیت مناسبی برخوردار نمی

یحیان غیر تثلیثی( که در در بین بازداشت شدگان مسیحی نیز گویا چهار تن از دگر اندیشان مذهبی وابسته به فرقه )مس

توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت شدند نیز در این بند در بازداشت ( ۲۳۱۲اکتبر  ۱۲برابر با ) ۱۹۳۱مهرماه  ۲۱تاریخ 

 .باشد گفته شده "بند عبرت" محلی برای نگهداری زندانیانی که دارای جرم و پرونده مشترک هستند می.برند بسر می

ه ماه حبس با وجود اینکه دوران بازجویی این چهار نوکیش مسیحی به پایان رسیده است و تفهیم اتهام نیز از طرفی پس از د

کنند که تحت هیچ شرایطی اجازه صحبت در  ها را احضار کرده و تهدید می اند، اما به عناوین مختلف مسئولین زندان آن شده

 .خود را ندارند های دینی و بویژه ایمان مسیحی مورد اعتقادات و نگرش

اگر چه جریان پرونده این افراد هیچ روال قانونی ایی نداشته اما دستگاههای امنیتی و قضایی اتهام این افراد را تشکیل 

گروههای غیر قانونی، شرکت در جلسات کلیساهای خانگی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات از طریق تبلیغ مسیحیت 

 .اند عنوان کرده

ها برداشته و برای محکومیت سنگین  مهوری اسالمی تالش دارند تا طرح اتهام دینی و اعتقادی را از اینگونه پروندهمقامات ج

و رسیدن به اهداف خود به آن رنگ و بوی سیاسی بدهند. و یا با طرح اتهام توهین به مقدسات پرونده و حکم آنان را 

ماموران امنیتی پس از شناسایی و یورش به منزل یکی از  ۱۹۳۳بهمن ماه ۱۳الزم به یادآوری است در مورخ  .تر نمایند سنگین

شده جمعی از نوکیشان مسیحی که به منظور دعا و عبادت  نوکیشان مسیحی که از آن مکان بعنوان کلیسای خانگی یاد می

 .در آنجا گردهم آمده بودند را با برخورد و توهین بازداشت نمودند

ترین  که نقطه آغاز شدید( ۱۹۱۳مهرماه سال  ۲۲) -ویدیو  -ای در قم  خامنه پس از نطق سید علی با گذشت نزدیک به دو سال

ها تعطیل و بناهای تاریخی متعلق به  های مذهبی به ویژه مسیحیان شد، بسیاری از کلیسا فشارهای امنیتی بر اقلیت

ی به عمل آمده و نیروهای امنیتی با یورش به مسیحیان تخریب شدند و همچنین از برگزاری برخی مراسم کلیسایی جلوگیر

 .منازل نوکیشان حتی از برگزاری مراسم خصوصی دعا و نیایش در کلیساهای خانگی جلوگیری کردند
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های دینی در سی ساله گذشته همواره یکی از موارد عمده نقض حقوق  گفتنی است آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه اقلیت

 .استبشر توسط حاکمیت بوده 

 خبرگزاری هرانا 

 

 

 

 1931آذر  11

 وخامت وضعیت جسمی دو کودک شیرخوار در زندان سمنان

تر شده و کودکان نیازمند مراجعه به پزشک برای  وضعیت دو شهروند زن بهائی و کودکان شیرخوارشان وخیم

 .تندمراقبت پزشکی هس

ماه محکومیت  ۹۳بنا به اطالع گزارشگران هرانا، خانم ترانه ترابی )احسانی( 

ماه سن دارد در حال  ۴دارد که به همراه پسرش بارمان احسانی که فقط 

 .باشد و فرزندش نیز با او در زندان است گذراندن دوران محکومیت خود می

 غ حکمش برای اجرای گفتنی است، زمانی که ترانه بار دار بود و منتظر ابال

شان هجوم بردند و همسرش عرفان  احکام بود، از آنرو که مجددا به خانه

احسانی را بردند به علت هیجان حاصله بچه هفت ماهه به دنیا آمده است لذا 

الزم  .ماهه بسیار ضعیف و نیازمند رسیدگی زیاد است ۴در حال حاضر این بچه 

حسانی همسر ترانه نیز مشغول گذرادن به ذکر است که در حال حاضر عرفان ا

 .باشد حکم یکساله خود می

 

ماه محکومیت دارد که در حال حاضر  ۲۹خانم زهره نیک آئین )تبیانیان( 

ماه دارد مشغول گذراندن  ۱۱به همراه پسرش رسام تبیانیان که حدود 

این در حالی است که، فرهاد شهریاری  .دوران محکومیت خود است

سمنان دستور مرخصی برای این دونفر صادر کرده بود  دادستان قبلی

ولی در حال حاضر قاضی ناظر برزندان روح هللا اسماعیلیان و ریاست 

کند و  دادستانی استان سمنان حیدر آسیایی با مرخصی موافقت نمی

کنند  دهد و هر بار که مراجعه می دادستان هم جواب صریح نمی

 .دهند های ضد و نقیض می جواب

با توجه به اینکه هر دو کودک بیمارند و نیاز به رسیدگی و چک آپ ماهانه دارند و کودک زهره )رسام(  حال

 .گوشش چرک کرده نیاز است که سریعا به وضع این شهروندان رسیدگی شود
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  ۱۹۳۱آذر  11

 کمپین حمایت از ژیال بنی یعقوب و بهمن احمدی امویی

ار و نویسنده زندانی از چند روز پیش در فیس بوک جهت خبررسانی و ایجاد کمپین حمایت از این دو روزنامه نگ
فضای خبری برای عمومیت بیشتر از وضعیت ژیال و بهمن زن و شوهر روزنامه نگار زندانی در اوین و رجایی شهر 

 شروع به کار کرد.

بنا به گفته های خانواده  د،بنی یعقوب و احمدی امویی در چند ماه گذتشه هیچ مالقاتی با هم نداشته ان ژیال
بنی بعقوب مسئولین عدم مالقات را نبودن ماشین و امکانات انتقال بهمن احمدی امویی از رجایی شهر به اوین 
بیان کرده اند در حالی که در هفته های گذشته تعدای از زندانیان سیاسی از رجایی شهر برای مالقات با 

 همسرانشان به اوین منتقل شده اند. 

 لی مذهبیم

 

 
 
 

  ۱۹۳۱آذر  11

 هنوز راه درازی تا آزادی نسرین و دیگر زندانیان سیاسی باقی مانده

دسامبر در  ۱۲تا  ۲تعدادی از فعاالن حقوق بشر و سیاسی ایرانی در فراخوانی اعالم کرده اند که بین روزهای 
 ه هایی برگزار خواهند کرد.حمایت از نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی در نقاط مختلف جهان برنام

هنوز راه درازی تا آزادی نسرین و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و “در بخشی از این فراخوان آمده است: 
دسامبر پارلمان اروپا جایزه حقوق  ۱۲مند کرامت انسان در ایران داریم. از آنجا که روز  توقف نقض گسترده و نظام

اهدا خواهد کرد، ما جمعی از ایرانیان و  -کارگردان ایرانی–ه و جعفر پناهی بشر ساخاروف را به نسرین ستود
مقاومت »ی هفتم، هشتم و دوازدهم دسامبر،  فعاالن سیاسی و اجتماعی، در تجمع های از پیش اعالم شده

ر را جشن می گیریم و بدین وسیله مسئولیت مقامات قضایی و امنیتی و در راس آنها رهب« نسرین تا پیروزی
جمهوری اسالمی در حفظ جان و رعایت حقوق زندانیان را یادآور میشویم و و خواستار آزادی هر چه سریعتر 
نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن به فشار بر خانواده یشان و گروگان گیری آن ها 

فردی و گروهی ما را در این راه یاری  کنیم که به شکل ی ایرانیان و غیر ایرانیان نیز دعوت می هستیم. از همه
 ”.دهند

 ملی مذهبی
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  ۱۹۳۱آذر  ۱۲

 پایان اعتصاب غذای ستوده با همکاری رئیس دو قوه و نایب رئیس مجلس

به گزارش نیمروز به نقل از سفیر، با هماهنگی و مساعدت روسای قوای مقننه و قضاییه، اعتصاب غذای نسرین 
 ستوده شکسته شد.

بش نماینده اردکان با ابراز خرسندی از اینکه با هماهنگی و تعامل روسای دو قوه و همراهی ارزنده محمدرضا تا
با این تدابیر »نسرین ستوده و پیگیری موثر همسرش رضا خندان موضوع اعتصاب غذای وی خاتمه یافت؛ گفت:

 «شود. مرتفع می فشارهایی که اخیرا از سوی مجامع بین المللی علیه کشورمان به بار آمده بود،

گفتنی است رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه اجتماعی خود با اشاره به رفع محدویت قضایی 
 روز خبر داده بود. ۵۳دخترش، از پایان اعتصاب غذای ستوده پس از 

 

 

 
  ۱۹۳۱آذر  ۱۲
 

 ها ها و مالقات نگار زندانی به دستور دادستان برای قطع تلفن واکنش روزنامه

ها را در نظر  دهند، بچه ها وقتی دستور می بزرگ اش: آدم یعقوب به خواهرزاده ژیال بنی نامه

 گیرند نمی

دانی من بدقولی  دانم چطور باید از تو معذرت بخواهم، به خاطر بدقولی آن روزم. البته خودت می امیر گلم، نمی
دهند  ها اجازه نمی همان طور که این روز   ن بزنم.ها به من اجازه ندادند که به قولم وفا کنم و به تو تلف نکردم، آن
 ببخشید....ای دایی بهمن را ببینم و یا حتی صدایش را بشنوم. امیدوارم من را  برای ثانیه

شهریورماه  ۱۱ژیال بنی یعقوب، روزنامه نگار و سردبیر وب سایت کانون زنان ایرانی 

این  ندان اوین شد.سال جاری برای گذراندن حکم یک سال زندانش راهی ز

سال محرومیت از روزنامه نگاری هم محروم شده است در  ۹۳روزنامه نگار که به 

اش  گذراند که نه تنها هیچ مالقاتی با همسر زندانی حالی روزهای زندانش را می

مالقات شدن همسرش در زندان رجایی شهر نیز به  ندارد که همواره در نگرانی بی

 برد. سر می

کنند و به دلیل دوری راه  ن احمدی امویی در شهرستان زندگی میخانواده بهم
قادر به مالقات با این زندانی سیاسی نیستند و بهمن احمدی امویی تنها مالقات 

گذرد را نیز از دست داده است. بهمن  کننده سال های زندانش را که حاال بیش از سه سال و نیم از آن می
زاده  ماه حبس محکوم شده است. ژیال بنی یعقوب در نامه کوتاهی به خواهراحمدی امویی به پنج سال و چهار 

 گوید. هایش سخن می اش از محرومیت های این روز ده ساله

 کلمه
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  ۱۹۳۱آذر  ۱۲

 هشت ماه حبس تعلیقی برای مریم بهرمن، فعال حقوق زنان

ه دادگاه انقالب شیراز حکم صادر شده آذر با مراجعه ب 19محمود طراوت روی، وکیل مریم بهرمن صبح روز دوشنبه 
ماه حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام برای موکلش خبر داد.  ۱توسط این دادگاه را برای مریم بهرمن رویت کرد و از 

... 

داگاه عمومی نیز مریم بهرمن را به پرداخت دو میلیون و ششصد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس به اتهام 
مهور و مقامات رسمی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم کرد که این حکم توهین به رئیس ج

مورد اعتراض مریم بهرمن و وکیل وی قرار گرفت و پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر فارس در دست 
 بررسی است.

 

 

 

  ۱۹۳۱آذر  11

 نسرین ستوده به اعتصاب غذایش پایان داد

باالخره خبر  رین ستوده در مطلبی در صفحه شخصی خود با اعالم این مطلب نوشت:رضا خندان همسر نس
وی با اشاره به مالقات استثنایی خود  روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. ۵۳خوب رسید. نسرین امروز پس از 

توده خواستار نسرین س نسرین با توجه به برداشتن محدویت قضایی مهراوه به اعتصاب خود پایان داد. ،نوشته
 لغو حکم ممنوع الخروجی دختر خود مهراوه از زندان اوین شده بود.

 

 

 

 
  ۱۹۳۱آذر  ۱1

 اعتصاب غذای وکیل زندانی به روز پنجاهم نرسید

 روز، نسرین ستوده باالخره حق فرزندش را گرفت  ۹۴پس از 

روز اعتصاب غذا، در پی برداشته شدن  13نسرین ستوده پس از 
قضایی از دخترش، مهراوه خندان، که به دنبال مذاکره با محدودیت های 

مجلس و قوه قضاییه انجام شد؛ امروز به اعتصاب غذای اعتراضی خود 
بازداشت شد و در  ۱۹۱۳شهریور ماه  ۱۹نسرین ستوده  پایان داد....
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حکوم شد اما سال ممنوعیت خروج از کشور م ۲۳سال محرومیت از وکالت و  ۲۳سال حبس،  ۱۱دادگاه بدوی به 
 سال محرومیت از وکالت کاهش داد. ۱۳سال حبس و  ۲دادگاه تجدید نظر حکم او را به 

 کلمه

 

 

 

  ۱۹۳۱آذر  11
 

 ماه محروم از مرخصی 92بهمن احمدی امویی،  

ماهه ژیال بنی یعقوب و بهمن احمدی، زوج روزنامه نگار  ۹محرومیت 

  زندانی از مالقات با یکدیگر

ای  ی از زمانی که همسرش به زندان اوین رفته مالقات کنندهبهمن احمدی اموی
اش به  ساله ۱۳کنند و مادر  نداشته، چرا که خانواده او در شهرستان زندگی می

 دلیل بیماری قادر نیست برای دیدار او به زندان رجایی شهر کرج مراجعه کند....

حق مرخصی ماه است که از  ۹۲بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار بیش از 

استفاده نکرده است. این روزنامه نگار که هم اکنون در زندان رجایی شهر به سر 

موفق به استفاده از  ۱۳برد تنها یک بار و آن هم در فروردین ماه سال  می

 اند. مرخصی شد و از آن زمان تاکنون مسووالن دادستانی تهران و وزارت اطالعات با مرخصی وی مخالفت کرده

 کلمه

  

 

 

  ۱۹۳۱آذر  ۱1

 همسر نسرین ستوده در چهل و نهمین روز اعتصاب غذا: مسووالن تعمدا سکوت می کنند

رضا خندان با اظهار اینکه خانم ستوده همچنان تصمیم به ادامه اعتصاب تا عملی شدن خواسته هایش دارد، 
خروج کردن دخترم حرف بزنند امروز نسرین به من گفت که وقتی آنها حاضر نیستند حتی در مورد ممنوع ال» گفت:

و حاضر به رسیدگی به این مسئله نشدند معلوم است که چقدر برایشان جدی بوده و حتما اگر من دست به 
اعتصاب نمی زدم وضعیت پرونده مهرآوه را بدتر می کردند. نسرین در این مدت بارها گفته اگر ممنوع الخروجی 

ومه شود دست از اعتصاب بر می دارد. او از تمام خواسته هایش ساله اش رفع شود و پرونده او مخت ۱۲دختر 
 «...چشم پوشیده جز همین.
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  ۱۹۳۱آذر  11
 

 من نیز همچون بسیارى از هموطنان دل نگران سالمت شما هستم

 درخواست اصغر فرهادی از نسرین ستوده برای پایان اعتصاب غذا

چیز محتاج آموزگارانى چون شماست. شمع وجودتان را از این  بانو نسرین ستوده بزرگوار، این روزگار بیش از هر
تاریکى دریغ مدارید. من نیز همچون بسیارى از هموطنان دل نگران سالمت شما هستم و از این طریق با 

 ستایش پایدارى تان، تقاضاى پایان دادن به اعتصابتان را دارم....

 با آرزوى رهایى همه غمخواران در بند.

 ىاصغر فرهاد

 کلمه

 

 

 

  ۱۹۳۱آذر  19

 حضور فعاالن زن در برابر دادستانی تهران برای پیگیری وضعیت نسرین ستوده

با جمع شدن در برابر دادستانی تهران خواستار رسیدگی به  ۱۹۳۱آذر ماه  ۱۲ها تن از فعاالن جنبش زنان ایران  ده
 برد. سر می ر اعتصاب غذا بهروز است د ۵۲وکیل دادگستری زندانی شدند که  ،وضعیت نسرین ستوده

در برابر دادگستری جمع ” شان از وضعیت نسرین ستوده نشان دادن نگرانی“زنان که به منظور   فعاالن جنبش
ای را که از سوی  آبادی، دادستان تهران نامه شده بودند، قصد داشتند طی مالقات با عباس جعفری دولت

 به دست وی برسانند.شماری از مدافعان حقوق زنان امضا شده بود 

 سایت تا قوانین خانواده برابر
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  ۱۹۳۱آذر  ۱9

  وضعیت وخیم جسمی نسرین ستوده؛ عدم تعادل، سرگیجه و اختالل بینایی

همسر نسرین ستوده می گوید: اکنون وضع جسمی اش به حدی 
رسیده است که بعید میدانم تا مالقات بعدی بتواند سرپا باشد. سر 

عدم تعادل در راه رفتن و فشار پایین عالم هشدار  ،تالل بیناییاخ ،گیجه
در کنار الغری مفرط. وضعیت این زندانی  .دهنده ی وخامت حال اوست

تی مایعات را هم قبول نمی سیاسی به گونه ای است که بدنش ح
 کند...

هر چند نمایندگان مجلس قرار است از زندان اوین بازدید کنند و علت 
نسرین ستوده بررسی شود، اما امروز حال عمومی این  اعتصاب غذای

 زندانی سیاسی وخیم بوده است.

 کلمه

 

 

 

  ۱۹۳۱آذر  ۱9

جناب آقای محمد جواد الریجانی، آیا شما به عنوان متولی احقاق حقوق  املشی:زهرا ربانی 

 دانید؟... زندانیان خود را در بیماری زندانیان سهیم نمی

 
 بسمه تعالی

 حمد جواد الریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیهجناب آقای م

 با سالم و آرزوی توفیق

 مسلماً شما اطالع دارید که در اسالم اصوال سه نوع زندان وجود دارد:

زندان به عنوان تعزیر نسبت به جرائم خاصی که حاکم شرع  – ۲زندان به عنوان حد، مانند زندانی نمودن آمر به قتل،  – ۱
 زندان اکتشافی یعنی زندانی نمودن متهم قبل از اثبات جرم برای تحقیق و کشف جرم. – ۹تشخیص دهد  واجد شرایط

ولی نوع چهارمی از زندان که امروزه متداول شده و متأسفانه جنابعالی این موضوع اظهر من الشمس را انکار می کنید 
م زندانیان سیاسی به زندانیان امنیتی چیزی را عوض زندانی سیاسی است که در هیچ کجای اسالم جایی ندارد و تغییر نا

 کند. نمی

در سیره پیامبر و حضرت امیرالمؤمنین)ع( چنین بوده که منتقدان را تشویق و اکرام میکردند و مخالفان سیاسی خود را تا 
 با آنان نداشتند.نمودند و برخوردی زمانی که دست به سالح نمی بردند و در عمل دشمنی و خصومت نمی کردند تحمل می
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با کمال تأسف باید گفت که وضعیت و شرایط زندانهای کنونی، از نظر کیفیت و کمیت هیچ شباهتی با زندان صدر اسالم 
 ...ندارد

گردد اقرار گرفتن به زور ارعاب و  متأسفانه امروزه یکی از رفتارهای ناروایی که به خصوص درمورد زندانی سیاسی اعمال می
هتک حرمت است که تأسف بارتر اینکه شاهد جان باختن بعضی از این عزیزان هموطن تحت همین  تهدید و کتک و

عنوان)اقرار گرفتن( نیز بوده ایم، اقراری که به هیچوجه از نظر شرعی قابل استناد نمی باشد. امام صادق)ع( در روایتی 
س و زندان و در اثر تهدید به چیزی اقرار نماید، نباید بر او هر کس در حالی که او را عریان نموده باشند یا در حال تر“فرمودند: 

 های قرون وسطایی. دیگر چه رسد به شکنجه” حد جاری شود

خصوص روحی قرار گیرد محرومیت از حق مالقات منظم و  شود زندانی تحت فشارهای به یکی دیگر از مسائلی که باعث می
خصوص مادران زندانی است که گاهی افرادی  ب نگرانی همه زندانیان و بهحضوری با خانواده و بستگان است که این امر سب

 زنند. اندازند و دست به اعتصاب غذا می به خاطر اعتراض به این وضع جان خود را به خطر می

شود آزادی اوست و کتک زدن و امثال آن سبب واجب شدن  در سیره علی)ع( تنها چیزی که در زندان از فرد زندانی سلب می
شود و از آن مهمتر فشار آوردن و ایذاء اطرافیان زندانی نمی تواند هیچگونه وجه شرعی و قصاص و پرداخت دیه بر ضارب می

 قانونی داشته باشد به خصوص اگر این اطرافی کودک خردسال و نوجوان باشد.

غیر از ایذاء مادر دربند را دارد ؟ مهراوه جناب آقای الریجانی؛ ممنوع الخروج کردن مهراوه فرزند نسرین ستوده آیا علت دیگری 
ساله که قلب و دلش در دست شما اسیر است کجا می تواند برود؟ که شما با این حکم آزار و اذیت نسرین را باعث شده  ۱۹

 اید. و سالمتیش را با خطر جدی مواجه نموده

ر ایران هستید. حقوق بشر در اسالم و در جناب آقای الریجانی؛ شما مسئول و رئیس ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه د
قوانین بشری تعریف و الگویی دارد. در کجای رفتار پیامبر)ص( و علی)ع( با خانواده فرضاً مجرم هم چنین رفتاری انجام می 
 شد؟ در سیره اهل بیت اگر کسی مجرم هم شناخته می شد و او را زندانی می کردند، همه کیفرها با انگیزه اصالح فرد و
تأمین مصالح جامعه بود نه به انگیزه انتقام گرفتن و نابود سازی شخص و یا شکستن شخصیت و تحقیرو بیمار و ناتوان سازی 

 او.

 -اند؟ ) محسن روح االمینی در این سه و اندی سال چند نفر )طبق آمار خود قوه قضائیه( جان خود را زیر شکنجه از دست داده
 …….(ستار بهشتی و –زهرا کاظمی  -محمدرضا سرداری –زهرا بنی یعقوب  -محمد کامرانی -امیر جوادی فر

 -چند نفر در زندان بیمار شده اند و آنموقعی آزاد شدند که کار تمام شده بود و بیماری وخیم و العالج شده بود؟)احمد قابل
 ……..(هدی صابر و

اند؟  ارستان دچار تشدید و مزمن شدن بیماری شدهچند نفر به دلیل عدم دسترسی به موقع و کافی به دکتر متخصص و بیم
 -علیرضا رجایی -سحر خیز -عرب سرخی -محمودی –مهدی هاشمی  -مهدی خزعلی -مهدی کروبی –)میر حسین موسوی 

 …..(رضا شهابی و –منصور اسانلو  –محسن امین زاده 

یلی مانع اعزام آنها به بیمارستان می شوند؟ )محمد چند نفر در زندانند و نیازبه معالجه دارند ولی مقاما ت زندان به هر دل
صدیق کبودوند زندانی سیاسی که معاون دادستان از قول همسر او گفته که اعتصاب و مرگ زندانی سیاسی برای ما مهم 

د. ای دار نسرین ستوده که در اثر اعتصاب غذای طوالنی حال مساعدی ندارد و کاهش وزن و افت فشار نگران کننده -نیست
 …..(و

 جناب آقای الریجانی

ها انکار شود واین امکانات در اختیار  دسترسی به امکانات الزم پزشکی از حقوق اولیه زندانی است و اگر چنانچه بیماری
زندانی قرار نگیرد مسئول این بیمار سازیها چه کسی است؟ زندان، رئیس زندان، رئیس قوه قضائیه، شما به عنوان رئیس 

 ر دستگاه قضایی و یا دیگری؟ستاد حقوق ش

آیا این همه آزار و اجبار برای اقرارهای اغلب نابجا چه اعتباری برای دستگاه قضا دارد؟ آیت هللا منتظری در پاسخ به استفتایی 
 اند: در این با ره، اقرار را به دو نوع تقسیم کرده
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ید گفت : یکی از راه های ثبوت جرم اقرار متهم علیه یکی برای ثبوت جرم و دیگری برای کشف امر مجهول، در مورد اول با“
باشد; ولی اقرار شرایطی دارد، و از جمله این که در حالت طبیعی و عادی و آزادی کامل و بدون اکراه و تهدید خودش می

نه برای محکومیت اقرار باشد. اما در مورد گرفتن اقرار برای امر مجهول، چنانچه از روی تهدید و یا فشار روحی و یا تعزیر باشد، 
 ( ” ۵۳۱ -دیدگاه ها ۲کننده اعتبار دارد و نه اساسا شرع مقدس چنین اجازه ای داده است. ) ج

 جناب آقای الریجانی

 دانید؟ آیا شما به عنوان متولی احقاق حقوق زندانیان خود را در بیماری زندانیان سهیم نمی

لیل در بند کشیدن همسران و پدر و مادرانشان شریک نمیدانید؟ آیا خود را در آیا شما خود را در اذیت همسران و فرزندان به د
 مرگ دربندانتان شریک نمی دانید؟

م زمان به شما داده اند، حقوق و بیایید به حرمت پدربزرگوارتان و به حرمت نانی که ایشان تحت عنوان شاگرد و سربازاما
شان را به آنان بازگردانید. امروزه در  کرامت زندانیان را ارج نهید و به جای انکار وجود زندانی سیاسی، حقوق از دست رفته

 شود آیا آنها هم زندانهاشان را از معترضین پر می کنند؟ یا سعی بسیاری از کشورها تجمع و راهپیمایی اعتراضی انجام می
هایشان می کنند؟ مردم ما اینهمه تجمع میدان تحریر قاهره مصر را می بینند و در حسرت یک رفراندوم یا  بر اجابت خواسته

 خورند. راهپیمایی ساده غبطه می

ها را حرمت نهید چرا که خداوند فرموده است : هر کس که بنده مؤمن مرا خوار سازد، در حقیقت با من  بیایید کرامت انسان
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم “معارضه و جنگ پرداخته است. و نیز به قانون اساسی عمل کنید که می گوید: به 

 .”قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است 

 جناب آقای الریجانی

فتید به این امر واقف بودید که آبروی مؤمن از حرمت کعبه باالتر و خون حتماً آن روزی که شما چنین مسئولیت خطیری را پذیر
یک مؤمن به اندازه خون همه بشریت است، بیایید درچند صباح باقیمانده مسئولیتتان نام نیک و باقیات صالحات از خود به 

گذرد که دائم بیمار  های ما مگر چه می جای بگذارید و به این مورد پرداخته و تحقیق کنید و به ملت توضیح دهید که در زندان
 شود؟ توفیق شما را در این مهم از درگاه خداوند خواستارم. شود؟ و گاهی هم خونی به ناحق ریخته می سازی می

 ۱۲/۳/۱۹۳۱ -زهرا ربانی املشی

 جرس
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 فریاد دردمندانه ما را بشنوید و به قانون و آغوش مردم برگردید «

 نان اصالح طلب: خواسته نسرین ستوده خواستۀ ما و همه مادران ایران استجمعی از ز

ما جمعی از زنان اصالح طلب که هنوز شهادت مظلومانه هدی صابر را فراموش نکرده ایم و ناله های مادر 
ی گناه ستاربهشتی و ناله های همه مادران و پدران و همسران و فرزندان شهداء و نیز فرزندان مظلوم زندانیان ب

در گوشمان طنین انداز است، دیگر طاقت دردهای بی درمان را نداریم. فریاد دردمندانه ما را بشنوید و به قانون و 
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به آغوش گرم مردم برگردید! خواسته نسرین ستوده خواستۀ ما و خواستۀ همه مادران ایران است. فرزندانمان را 
 فرت در دل های پاک و معصومشان نکارید."...به حال خود بگذارید و بیش از این بذر کینه و ن
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 آمریکا خواستار شد

 نسرین ستوده هرچه سریعتر آزاد شود

ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جمعه دهم آذرماه از حکومت ایران خواست تا نسرین ستوده، 
 به اعتصاب غذا زده است، را فورا آزاد کند.وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در زندان دست 

ما از حکومت ایران می » به گزارش رادیوفردا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود گفته است:
زندانی سیاسی زن  ۹۳خواهیم که بدرفتاری و برخورد غیرقابل قبول با نسرین ستوده را متوقف کند و فورا وی و 

شناسان مستقل سازمان  در همین حال، گروهی از کار «ن در زندان اوین هستند، آزاد کند.دیگر را که هم اکنو
ماه، از مقامات ایران خواستند فعاالن حقوق بشر زندانی در ایران، از جمله برنده امسال جایزه  ملل متحد یازده آبان

 ساخاروف، نسرین ستوده ، را آزاد کنند.

ای  گر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، اخیرا در بیانیهدر همین زمینه، احمد شهید، گزارش
ها وضعیت  ویژه نگران وضعیت خانم ستوده هستم که بنا بر گزارش من به» درباره خانم ستوده گفته است:

غاز کرده رو اش آ برای خانواده  سالمت او به خاطر اعتصاب غذایی که در اعتراض به شرایط زندان و ایجاد محدودیت
 «رود. به وخامت می

 ملی مذهبی
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درخواست دختران رهنورد و موسوی از نسرین ستوده برای 

  پایان اعتصاب غذا

 خانم نسرین ستوده

 مادر قهرمان

 این روزهای تلخ که شاهد پرپر شدن ظالمانه جوانانی چون ستار 
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حضور و وجود دلسوزانی شجاع و حق آشنا چون شما بیش از بهشتی بوده و باز به سوگ نشسته ایم، نیاز به 
 پیش احساس می شود.

از این رو ضمن ستایش ایستادگی به حق شما در برابر ظلم روا شده بر فرزندان دلبندتان از شما خواهشمندیم با 
که خداوند خود پایان دادن به اعتصاب غذای خود موجب دلگرمی و دلشادی خانواده و دوستدارانتان گردید. زیرا 

 نگهدار، ناظر و آگاه بر هر چیز است.

 کوکب، زهرا و نرگس موسوی

 کلمه
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 .سیصد فعال مدنی به نسرین ستوده: ما هم مانند زندانبانان شرمگینیم، اعتصاب خود را بشکنید

ما هم شرمگینیم خانم ستوده از این که تن شما این گونه سپر ضربه های بیداد 
دمانی شده است که امروز برای قدرت نمایی جز دست اندازی به حریم مقدس نامر

ساله مجال دیگری نمی یابند. شرمنده ایم که جز حسرتی بی جان در  12کودکی 
برابر دشت نسرین و رازقی شکفته در چشم هایتان در این روزها چیزی نداریم و از 

 نرفته ایم.......شرم این همه ناتوانی تا به امروز در دل زمین فرو 

 کلمه
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 الریجانی: حالش خوب است/ وزارت اطالعات: اعتصاب غذا را تا آخر ادامه بده

  نسرین ستوده در چهل و چهارمین روز اعتصاب غذا/ مسئوالن، همچنان بی اعتنا

روز شد که همسر  نچهل و چهارمیاعتصاب غذای نسرین ستوده وکیل زندانی دادگستری امروز در حالی وارد 
او و دیگر فعاالن در این مدت بارها با اعالم خطر نسبت به وضعیت او هشدار داده اند. این وکیل دربند علیرغم 
ضعف شدید جسمی و افت شدید فشار خون که به دلیل آن باید هر روز او را به بهداری منتقل کنند، بر ادامه 

وچک شدن صورت و تورفتگی چشمانش از مواردی است اعتصاب خود مصمم است. الغری بیش از حد و ک
همسرش از آخرین مالقات با او روایت می کند. با این حال محمدجواد الریجانی مدعی شده که حال نسرین 
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ستوده خوب است! و نماینده وزارت اطالعات نیز با بی اعتنایی نسبت به سالمتی وی، به خانم ستوده پیشنهاد 
 را تا پایان ادامه دهد!کرده که اعتصاب غذایش 

 کلمه
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 احضار مجدد همسر علی نجاتی، فعال کارگری، به دادگاه

به گزارش  .شهناز سگوند همسر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه احضار شد

روز پیش احضاریه ایی از طرف دادگاه شهرستان دزفول برای وی صادر شده و از او  ۱۳تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، 

معرفی نماید شاکی این پرونده پلیس  ۲آذر ماه خود را به دادگاه انقالب شهرستان دزفول شعبه ی ۲۴اند در روز  خواسته

 .وش استاطالعات و امنیت شهرستان ش

با مراجعه  ۱۹۳۱شهناز سگوند همسر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز سوم آبانماه 

هایشان بکار  به دادگستری شوش با اتهامات واهی و شناخته شده ایی که مامورین امنیتی بر علیه کارگران معترض و خانواده

مورد محاکمه قرار گرفت و تبرئه شد. ولی اینبار با پرونده سازی دیگری مواجه …( اکاذیب و گیرند )تبلیغ علیه نظام و نشر می

 .شده است

 هرانا
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تا زمانی که باقی زندانیان سیاسی زن محروم از مرخصی هستند به مرخصی  :فائزه هاشمی
 نخواهم رفت

یقه خواسته بودند، دختر اکبر هاشمی در حالی که مسئوالن برای اعزام به مرخصی فائزه هاشمی وث
باقی زندانیان سیاسی زن محروم از مرخصی هستند به مرخصی نخواهد رفسنجانی اعالم کرد که تا زمانی که 

 رفت.

فائزه هاشمی اول مهر ماه سال جاری در منزل مسکونی اش بازداشت 
و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.حکم شش ماه حبس و پنج سال 

میت از عضویت در احزاب و گروه ها و فعالیت های رسانه ای وی که محرو
به اتهام اهانت به جمهوری اسالمی صادر شده بود، در فروردین ماه 

 سال جاری از سوی دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است.

http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-29-12/14243-1.html
http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-29-12/14243-1.html
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ملتی سرکوب »بود: از  نماینده دوم تهران در مجلس پنجم، در مصاحبه ای که منجر به محکومیت او شد، گفته
ها،  ها، سوء مدیریت مردمی که خود را هر چه بیشتر با درو غ»می گوید؛ « شده، پر از خشم و احساس مظلومیت

المللی،  های بین ها، نابودی منابع و ثروت ملی، از دست رفتن فرصت ها، اوباشگری، ظلم ها، زورگویی عوامفریبی
 «بیند. وبرو میتخریب بیشتر کشور از طرف جریان حاکم ر

 ملی مذهبی
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 بیانیه احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

 وگو با روزه به آلمان، سوئد و نروژ و گفت ۱۲احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل پس از یک سفر  

های گوناگون نقض حقوق بشر در  ای در اسلو به جنبه شاهدان عینی و فعاالن حقوق بشر، طی بیانیه

 .جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد

آقای شهید تأکید کرد که وی برای سنجش میزان اعتبار و باورمندی اظهارات شواهد، معیارهای 

های قابل باوری  وی در این سفر به شهادت ها، ای در نظر گرفته است. بر پایٔه این سنجه سختگیرانه

 .دهند کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را بازتاب می دست یافته است که تصویری بسیار نگران

 ها کنندٔه شمار اعدام افزایش نگران

ته های گذش ها و ماه ها در ایران به مرز هشدارآمیزی رسیده است که طی هفته احمد شهید گفت که شمار اعدام

ها در  که خود دولت ایران نیز موردهای بسیاری را تأیید کرده، شمار اعدام های موثق، چنان اند. "بر اساس گزارش گرفته سرعت

 ".مورد بوده باشد ۱۱رود که  مورد ولی احتمال می ۹۲کم  دو هفتٔه گذشته دست

ها در ایران و ابراز نگرانی  لل برای توقف اعدامالم های مکرر جامعه بین رغم تقاضای گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که به

نفر، از جمله سعید صدیقی، اعدام  ۱۳مان، فقط در ماه اکتبر سال جاری  های منصفانه علیه مته نسبت به تشکیل دادگاه

خوانم  فرامیها در ایران برای من بسیار هشداردهنده است، و من دولت ایران را یکبار دیگر  وی گفت: "افزایش اعدام .اند شده

 ".های منصفانه و توقف مجازات اعدام پایبند بماند المللی خود در تضمین دادگاه به تعهدات بین

 

 ها در ایران وضعیت وخیم اقلیت

های  های گوناگون در این کشور، که آماج اصلی سیاست آقای شهید اظهار داشت: "من نسبت به نوع رفتار با اقلیت

شوند، مانند  رسمیت شناخته نمی های دینی که به کنم. این فقط اقلیت تند، ابراز نگرانی میسرکوبگرانه حکومت ایران هس

های دینی مسیحیان و  ای مانند جماعت شده رسیمت شناخته های به بهائیان و یارسان ]اهل حق[ نیستند، بلکه گروه

های قومی،  شدت نگران اقلیت همچنین به های معینی از مسلمانان سنی نیز هدف فشارهای فزاینده قرار دارند. من جماعت

های  ها، در کنار سرکوب آن ها و مردم آذربایجانی هستم که محرومیت های اهوازی، ترکمن ها، عرب ها، کرد ازجمله بلوچ

 ".سیاسی، با فشارهای زبانی و فرهنگی نیز توأم است

http://www.hra-news.org/51/1389-01-27-05-27-51/14237-1.html
http://www.hra-news.org/51/1389-01-27-05-27-51/14237-1.html
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 بدترشدن وضعیت زنان در ایران

های گذشته  خود به معضالت زنان نیز پرداخت. وی گفت: "وضعیت زنان در ایران طی ماه گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیهٔ 

ویژه از زمانی که سیاست آموزشی تفکیکی ]تفکیک جنسیتی[ به اجرا درآمده است، و فعاالن حقوق  تر شده است، به بد

ق زنان و یا حقوق آموزشی و اظهارات فرهنگی خاطر آزادی بیان، از جمله دفاع از حقو گاه به گیرند و زنان مورد آزار قرار می

 ".شوند دستگیر می

احمد شهید اشاره کرد که بر اساس یک الیحٔه دولت جمهوری اسالمی که در مجلس این کشور در دست بررسی است، زنان 

های  ت اقلیتآقای شهید افزود که وضعی .سال فقط با اجازه ولی و قیم خود موفق به دریافت گذرنامه خواهند شد ۵۳زیر 

ای که با موافقت طرفین برقرار شده، نظارت  جنسی )دگرباشان( نیز بسیار هشداردهنده است، زیرا دولت بر هر نوع رابطه

 .شدید دارد

 

 فشار شدید دولت ایران بر فعاالن حقوق بشر

گاه  ردن مدافعان حقوق بشر، کهک ای خود گفت: "دولت ایران به آزار، دستگیری و زندانی احمد شهید در بخش دیگری از بیانیه

دهد، و نگرانی جدی در مورد استقالل حقوقدانان و نیز استقالل قوه قضائیه  خود حقوقدان هستند، همچنان ادامه می

که من از آزادی کشیش یوسف ندرخانی در ماه سپتامبر خشنود گشتم، ولی تأسف خوردم که چند  برانگیخته است. در حالی

مدافع او، محمدعلی دادخواه را احضار کردند و او را به اتهامات واهی به زندان افکندند. خانم  ت ایران وکیلروز پس از آن مقاما

اش در اعتصاب  اکنون زندانی است که به دلیل رفتار مقامات با خانواده نسرین ستوده، دیگر حقوقدان و مدافع حقوق بشر هم

 ".او هستمشدت نگران وضعیت  ، و من به برد  غذا به سر می

نویس ایرانی ستار بهشتی در زندان گفت که او به دلیل حق قانونی خود  آقای شهید با ابراز نگرانی نسبت به خبر مرگ وبالگ

 .در آزادی بیان به زندان افتاده بود و به احتمال در اثر جراحات ناشی از شکنجه جان خود را از دست داده است

من انتظار دارم که دولت ایران »ابطه دولت جمهوری اسالمی را خطاب قرار داد و گفت: گزارشگر ویژه سازمان ملل در این ر

طرفانه و شفاف در مورد علت مرگ وی صورت دهد و روش تحقیق و نتایج آن را علنی سازد، و هر  تحقیقاتی گسترده، بی

 «.ی را به طور متناسب جبران کندفردی که در مرگ او دست داشته است را مجازات کرده و خسارت وارده به خانوادٔه و

اشاره کرد. وی یکبار دیگر بر فراخوان  ۱۱جمهوری سال  آقای شهید به دیگر قربانیان رویدادهای خونین پس از انتخابات ریاست

 ۱۱های پس از انتخابات سال  گذشتٔه خود تأکید کرد که مقامات ایران باید برای روشن شدن علت مرگ افرادی که در ناآرامی

آید که فضا برای هر نوع  احمد شهید گفت: "متأسفانه به نظر می .ای را آغاز کند طرفانه کشته شده بودند، تحقیقات بی

المللی و حتا نقض قوانین خود،  اندیشه و بیان مستقل تنگ است و مقامات دولت ایران، به هر دلیلی، با نقض تعهدات بین

ی خود ابراز امیدواری کرد که دولت ایران در رابطه با آنچه او در  ملل در پایان بیانیهگزارشگر ویژه سازمان  ".مایل بدان نیستند

های خود ارائه داده است، به منظور احترام حقوق بشر، آزادی و حاکمیت قانون، رویکرد خود  و نیز در جزئیات گزارش  این بیانیه

 .را تغییر دهد

 .حضار پاسخ گفت های آقای شهید پس از پایان سخنان خود به پرسش

 هرانا
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 نامه خانواده های زندانیان سیاسی به نسرین ستوده: بس است؛ تمامش کن تا تمام نشده ای

بس است نسرین تمامش کن تا تمام نشده ای! خدا می داند. ما می دانیم. دنیا می داند که تو و خانواده مظلومت را از 
. خودشان هم که می دانند! از ابتدا می دانسته اند که قرار است با یک وکیل حق طلب حقوق اولیه تان محروم کرده اند

آزادی خواه چه کنند این که تازگی ندارد... قرار نبوده و نیست که یک وکیل به تنهایی جور همۀ بی عملی ها و بی ارادگی ها 
و زبانزد خاص و عام شده و عالم گیر شده است و انفعال عرصه های حقوقی را بردوش نازک خویش بکشد. هرچند توانایی ت

 اما چه کنیم که ظاهرا قرار است کینه و حقد و حسد و لجاجت و دنائت بر فراز ترازوی عدالت جلوه گر باشد....

 کلمه
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 محرومیت ناگهانی همه زندانیان سیاسی زن از مالقات حضوری

قات های حضوری بند زنان با دستور مستقیم دادستان تهران کلیه مال
دادیار زندان و مسئوالن اجرای  زندان اوین تا اطالع ثانوی قطع شد.

دارند و  فرزندان خردسالاحکام روز چهارشنبه به خانواده هایی که 
طبق روال قبل می توانستند روزهای چهارشنبه با فرزندان خود 

ه کلیه مالقات حضوری داشته باشند به خانواده ها اعالم کردند ک
مالقات های حضوری بند زنان زندان اوین تا اطالع ثانوی قطع خواهد 

 بود.

بر اساس این گزارش به نظر می رسد که دادستان تهران به شدت از 
بیانیه زندانیان زن در مورد ستار بهشتی عصبانی شده و این تصمیم 

 را برای تنبیه زندانیان و خانواده های آنان گرفته است.

 کلمه
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 دختر عبدالفتاح سلطانی: حکم مادرم برای وادار کردنش به سکوت 

مادرم هیچ کار غیر قانونی انجام نداده است که بخواهد برایش حکمی ... 
بگیرد. مادرم معلم بازنشسته آموزش و پرورش است که به کارهای خیریه هم 

اسی نداشته مشغول بود. او در طول زندگیش حتی یکبار هم فعالیت سی
علت صدور این حکم افزایش فشار بر روی پدرم و وادار کردن مادرم به  است.

 سکوت درباره پرونده پدرم است....

دادگاه انقالب به  ۱۴معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی توسط شعبه 
سال  ۴سال به تعلیق در آمده و  ۴یکسال حبس تعزیری که به مدت 

محکوم شد. دختر عبدالفتاح سلطانی با اظهار این ممنوعیت خروج از کشور 
خبر به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت در حالی این حکم برای 
مادرش صادر شده که به مادرش فرصت آخرین دفاع را نداده اند. این حکم روز 

آبان ماه به وکیل خانم معصومه دهقان ابال غ شده است. به گفته  ۲۲شنبه 
انی، وکیل خانم دهقان به زودی به حکم صادره اعتراض خواهد مائده سلط

 کرد.

 کلمه
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 ادامه اعتصاب غذای نسرین ستوده و افزایش نگرانی ها

نسرین ستوده وکیل دربندی که این روزها در اعتصاب غذا به سر می برد و از حدود سه هفته ی پیش به انفرادی 
می زنان زندان اوین بازگردانده شده بود روز گذشته پس از چند هفته ممنوعیت منتقل و روز گذشته به بند عمو

 توانست با خانواده ی خود مالقات کابینی داشته باشد....

 کلمه
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 ۱۹۳۱آذر  ۱

 تهدید و ممنوع المالقاتی یکی از فرزندان میرحسین پس از اطالع رسانی کلمه

ین و رهنورد، ضمن تداوم فشارها بر سه فرزند موسوی، یکی از آنها از سوی در پی اطالع رسانی کلمه درباره وضعیت میرحس
 یک مامور امنیتی تهدید و به وی گفته شد که فعال ممنوع المالقات است.

زندانبانان در هفته جاری به دختران موسوی و رهنورد اعالم کرده 
 بودند این هفته در روز سه شنبه برای مالقات مراجعه کنند.

دیروز و ساعتی پیش از زمان این مالقات، یک مامور امنیتی  اما عصر
در تماس تلفنی با یکی از دختران میرحسین، به بهانه خبررسانی 
کلمه او را مورد تهدید قرار داد و ضمن سخنانی هشدارآمیز اعالم کرد 
که وی فعال اجازه مالقات با پدر و مادر را نخواهد داشت و مورد پیگرد 

 اهد گرفت.قضایی قرار خو

مامور مورد اشاره با لحنی تند و همراه با فریاد و توهین، دختر نخست 
وزیر هشت سال دفاع مقدس را تهدید کرد که در صورت ادامه اطالع 
رسانی درباره وضعیت موسوی و رهنورد، شرایط برای آنها و 
دخترانشان سخت تر خواهد شد. او همچنین ضمن اعالم ممنوعیت 

برای وی ادعا کرد که اخبار منتشر شده، درو غ و  حضور در مالقات
 نشر اکاذیب بوده و قابل پیگرد قضایی است.

 کلمه

 

 

  ۱۹۳۱آذر  ۱

 روز زندان ١۶٢٢آزادی زینب بایزیدی فعال حقوق زنان ُکرد بعد از 

ز زندان روز حبس ا۱۲۲۲بعد از گذراندن  ۱۵:۹۳آبان ماه ساعت  ۹۳زینب بایزیدی، زندانی سیاسی ُکرد سه شنبه 
مراغه استان آذربایجان غربی آزاد شد. به گفته وی، خانم بایزیدی در مدت چهار سال و نیم حبس از حق 

درخواست عفو   استفاده از مرخصی محروم بوده است و به دلیل اصرار بر حق بودن فعالیتهایش از نوشتن نامه
 ده است.مشروط به مسئولین زندان و دادگاه در این مدت خودداری کرده بو

 ملی مذهبی
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 1931آذر  1

 چي؟ يعني نامحدود میدوني ... نامحدوده اعتصابم

 از پس ساعت ۲۵ .باشیم داشته كابیني مالقات نسرين با توانستیم ديروز مالقات ممنوعیت هفته چند از پس
است.  رسیده وكیل ۵۹ به اشوزن و شده الغر حسابي .بود شده منتقل عمومي بند به ۲۳۳ انفرادي از اينكه
 براي را او چیزها اين با بشود كردممي رسانديم. فكر او به شدمي كه آنجا تا را بزرگواران و دوستان پیغام

 هانقشه من يخانواده براي اينها كردمنمي غذا اعتصاب من اگر گفت كرد. او متقاعد غذا اعتصاب شكستن
 داشتند... 

 عمر يك كه او كند. هضم تواندنمي جور هیچ را خاطرمادرش به هم آن ساله ۱۲ يبچه يك براي سازي پرونده
 اينها تا بگذارم دست رو و دست بنشینم اينجا توانمنمي "من :میگويد است كرده تالش كودكان حقوق براي

 ".بكنند امخانواده و من يبچه با خواهدمي دلشان هركاري

 
 :كه گفت داد؟ خواهي ادامه را اتاعتصاب كي تا دمپرسی .است شاكي حسابي هاپرونده اين بابت خالصه

 "نمیدونم ... نه" :گفتم "چي؟ يعني نامحدود میدوني ... نامحدوده اعتصابم

 خندان رضا

 

 

 
  ۱۹۳۱آبان ۲۳ 

 ورد با شاهدان شکنجه ستار بهشتی؛ نگرانی از وضعیت نسرین ستودهانتقاد از برخ
 

بانوان محبوس در بند زنان زندان اوین در بخشی از بیانیه خود تصریح 
نشان دهنده فقدان تفکر، عزم  ۹۴۳ها با زندانیان بند  کرده اند: برخورد

 ای برای مقابله با عوامل وقوع این جنایت مند و ریشه و برنامه نظام
است و ما را درباره وضعیت سایر زندانیان و از جمله هم بندیمان 

کند. نسرین ستوده بیش از دوهفته است  نسرین ستوده نگران می
 .برد منتقل شده و در اعتصاب غذا به سر می ۲۳۳که به بند 

 
فائزه هاشمی، نازنین دیهیمی، ژیال بنی یعقوب،  :امضا کنندگان

 مکوندی، شیوا نظر آهاری و بهاره هدایتزاده  حکیمه شکری، ژیال کرم
 کلمه
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http://feedburner.google.com/fb/a/emailFlare?itemTitle=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%9B%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87%20%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7&uri=http://www.kaleme.com/1391/08/29/klm-120669/
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  ۱۹۳۱آبان  ۲۳

 نسرین ستوده به بند عمومی منتقل شد

اند.  ها آورده ی خانم روز انفرادی به بند عمومی )محل قبلی( و پیش بقیه ۱۳االن خبردارشدم که نسرین را بعد از 
یچ خبری ندارم. باید منتظر بمانیم تا خبرهای اش ه او و سالمتی  و بیش از این متاسفانه از وضعیت… همین 

 تری از وضعیت او به ما برسد. دقیق

 رضا خندان

 
 
 
 
 
 
 
 

  ۱۹۳۱آبان  ۲۳
 

 اوین است. ٢۰۴نسرین ستوده در سلول انفرادی بند  :رضا خندان

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، رضاخندان گفت: 
نسرین اعتصاب غذا را شروع کرد به روزهای مالقات ما از وقتی که » 

با دیگر زنان زندان عقیدتی. ولی  هیکشنبه منتقل شده بود همرا
گویند چون انفرادی است بنابراین ممنوع المالقات هم هست که  می

روز دیگر تمام می شود و باید به  ۹روز  ۲۳ربطی به هم ندارند. این 
ماه  ۱۱ن بند عمومی منتقل شود ولی مشکل این است که نسری

است که یک بار هم تلفن نداشته است و ممکن است حتی 
انتقالش به بند عمومی را این هفته متوجه نشویم. اولین روز مالقات 
رسمی ما باید روز یکشنبه ی هفته آینده می بود که به علت 
مصادف شدن آن روز با عاشورا تعطیل رسمی است و مالقاتی در 

 کار نیست.

نسرین » وص اینکه برخی منابع از ناپدید شدن نسرین ستوده خبر داده بودند به کمپین گفت: او با توضیح در خص
است ولی از آنجاییکه مسولین این بند میگویند اینجا هست ولی هیچ مسولیتی در قبال آن نداریم از  ۲۳۳االن 

قضایی ناپدید شده است و طرف دیگر زندان اوین هم میگوید در اختیار ما نیست من جایی گفتم نسرین از نظر 
 این سوء تفاهم به وجود آورده است.

 سایت ملی مذهبی
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  ۱۹۳۱آبان  ۲۱
 

 دیدار میرحسین موسوی با دخترانش، تهدید به اعتصاب غذا کارساز شد 

ماه گذشته از جانب نیروهای امنیتی وی  درپی تحت فشار قرار گرفتن مهندس موسوی و خانم رهنورد طی یک
 .غذا کند د زندانبانان را تهدید به اعتصابمجبور ش

ماه گذشته به میرحسین  گفته منابع موثق، فشارهای امنیتی طی یک به
وزیر دوران دفاع مقدس تهدید  موسوی و زهرا رهنورد شدت یافته و نخست

کرده که چنانچه اجازه مالقات وی و همسرش با فرزندانشان محقق 
 .دغذا خواهد ز نشود، دست به اعتصاب

این اقدام غیرمنتظره و اعتراض شدید موسوی باعث شد تا وی و 
همسرش بتوانند تحت تدابیر شدید امنیتی به منزل یکی از دخترانشان 

 .رفته و با آنان مالقات کنند

 رهسا نیوز

 
 
 
 
 
 

  ۱۹۳۱آبان  ۲۲

اشمی مسر نسرین ستوده: اگر دادستان تهران از اعتصاب غذای زنان زندانی خبر ندارد از هه
 رفسنجانی بپرسد

نفر از خانم های بند  ۱،۳آقای دادستان مختار هستند هر چه مایلند، بگویند. اما واقعیت این است که ... 
سیاسی زنان اوین به دلیل بی حرمتی در زمان بازرسی بدنی نزدیک به یک هفته در اعتصاب غذا بودند و همسر 

سر می برد. آقای دادستان می توانند از رییس مجمع تشخیص من هم نزدیک یکماه است که در اعتصاب غذا به 
مصلحت، آقای هاشمی رفسنجانی که دخترش در همان زندان اوین است، بپرسند. ایشان حتما وجود اعتصاب 

 ...غذا را تایید می کنند و فکر نمی کنم دیگر نظر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام کم اهمیت باشد
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  ۱۹۳۱آبان  ۲۵

 ی نسرین ستوده ؛ تقدیم به مهراوه«مامان به خاطر حق رأی به زندان رفت»تشار کتاب الکترونیک ان

  

به « مامان به خاطر حق رأی به زندان رفت»همزمان با انتشار کتاب 
صورت کتاب الکترونیک برای جوانان و نوجوانان، مترجم کتاب این اثر را به 

که در اعتصاب غذا به سر می  مهراوه، دختر نسرین ستوده وکیل زندانی
 ....برد، تقدیم کرد

این کتاب روایتی است از تجربه مشابه زنان ایرانی و امریکایی که برای 
 حق رای خود زندان و حبس را متحمل شده اند.

 

 

 

 

 

  ۱۹۳۱آبان  ۲9

کذیب اعتصاب غذای بند زنان از سوی دادستان ت
 تهران

ه اعتصاب غذای دادستان تهران در پاسخ به سوالی دربار
های  برخی زندانیان اخبار منتشر شده از سوی رسانه

غربی دراین باره، گفت: این خبر از اساس درو غ است. 
هایی دارند که ما  اعتصاب غذایی وجود ندارد، درخواست

ایم. جعفری دولت آبادی همچنین  آنها را بررسی کرده
گفت: نسرین ستوده روز گذشته با فرزندانش و خانواده 

 دیدار و مالقات داشته است.

 

جعفری دولت آبادی در حالی به تکذیب اعتصاب غذای 
زندانیان سیاسی زن در اوین پرداخته که کلمه عالوه بر 
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را نیز  تصویر نامه بهداری زندان گزارش کامل خبرهای این اعتصاب دسته جمعی و نامه اعتراضی زندانیان،
 زندانی سیاسی بند زنان می داد. ۱۳هفته قبل منتشر کرد که خبر از اعتصاب غذای 

 

 

 

 1931آبان  29

 مالقات حضوری فرزندان نسرین ستوده با مادر پس از چهار ماه محرومیت

گذشته فرزندان این زندانی سیاسی پس از در حالی که بیست و شش روز از اعتصاب غذای نسرین ستوده می گذرد، روز 
چهار ماه محرومیت با مادر خود مالقات حضوری داشتند.دو روز پیش همسر نسرین ستوده با اشاره به سه ساعت انتظار و 

این مالقات که در حضور  بالتکلیفی خبر از نامه مالقات حضوری دادستان داده بود. دیداری که سرانجام روز گذشته انجام شد.
  نیروهای امنیتی صورت گرفت در مکانی غیر از سالن انتظار زندان بوده است.

امروز نیما از در زندان که  متن نوشته رضا خندان، همسر نسرین ستوده در صفحه شخصی فیس بوکش به شرح زیر است:
دار، رفتی  که این بوس را نگه مامان گفتش“اش کند و چسباند به لپ من.گفت:  اش را از لپ بیرون آمد اول از همه بوس مامان

 ”بیرون بچسبان به لپ بابا

 ها را برای مالقات بیاورید. اینچنین بود که به دنبال اتفاقاتی که دیروز افتاد، دیشب از زندان تماس گرفتند و گفتند که امروز بچه
 مادرشان مالقات کردند. ها برای دقایقی در محلی خارج از سالن مالقات در حضور ماموران امنیتی دقایقی با بچه

 های آنها. ها و مشغولیت ها بوده است. از درس و مشق تا بازی هایی که رد و بدل شده بود همه مربوط به مسائل بچه صحبت
ی زندان آنها را همراهی کنیم تا با  ها نسرین را مالقات و یا تا محوطه متاسفانه به هیچکدام از ماها اجازه ندادند همراه بچه

حال او را از مهراوه پرسیدم. گفت که الغر  دارد. اعتصاب او همچنان ادامه راحت از ردیف ماموران ورودی زندان عبور کنند.خیال 
 رود که دقیقا وضع مادرش را توضیح دهد. نمی و بیش از این هم از او انتظار…رود، همین  ها به بهداری می شده و گاهی وقت

 

 

 

 

  ۱۹۳۱آبان  ۲2

 وده: نسرین در انفرادی است و ما از او بی خبریمهمسر نسرین ست

روز یکشنبه همسر و فرزندان نسرین ستوده که وارد بیست و پنجمین روز اعتصاب غذای خود شده است با وجود دستور 
دادستانی نتوانستند با او مالقات کنند. این در حالی است که نزدیک به یک هفته است که از وضعیت و شرایط جسمانی 

 ین ستوده اطالعی در دست نیست.نسر

کسی که اعتصاب غذا می کند اگر در بند عمومی باشد وجود هم بندی ها در کنارش باعث می شود که همسر او می گوید: 
اگر حالش رو به وخامت بگذارد، دوستانش سریع اقدام کنند و اطالع دهند تا او به بهداری منتقل شود. اما متاسفانه نسرین را 

منتقل کردند و موارد کمی بوده که چنین اقدامی کنند. اگر همسرم در بند عمومی باشد و هم بندی  223دی بند به انفرا
هایش با او صحبت کنند احتمال دارد حرف دوستانش تاثیر داشته باشد و اعتصاب خود را بشکند. یا حتی انتقال پیامهای 

http://www.kaleme.com/1391/08/17/klm-119046/
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ن دهد. اما االن در این شرایط که او از همه جا ارتباطش قطع شده شخصیت ها و افراد مختلف باعث شود به اعتصاب خود پایا
و در سلول انفرادی است هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و هر لحظه ممکن است اتفاق ناگواری برای او بیافتد. به همین 

 انند....خاطر ما از مسئولین درخواست می کنیم تا دیر نشده و اتفاقی نیافتاده او را به بند عمومی برگرد
 

 
 

 

 

 

 ۱۹۳۱آبان ۲۱

 سه ساعت و نیم چشم انتظاری بی نتیجه فرزندان نسرین ستوده برای مالقات

بخش اداری زندان تعطیل شد و یک ساعت پس از تعطیلی زندان ... 
ها به در زندان بود  ساعت و نیم چشم بچه 9دست از پا درازتر برگشتیم. 

د که آنها را برای مالقات صدا و با هردفعه باز و بسته شدن منتظر بودن
 .. .می کنند. اما هیچوقت این اتفاق نیفتاد

رضا خندان در ادامه ی شرح ماجرای امروز خود در صفحه ی فیس بوکش 
ی دادستانی مالقات  افزوده است: سالن مالقات که همیشه با نامه

حضوری می دهد اعالم کرد که مالقات شما از درب اصلی زندان و محلی 
کنند باید صورت بگیرد. با این حال درب اصلی  ندانیان رفت و آمد میکه ز
ی دادستانی را از ما گرفت و درست سه ساعت و نیم ما را مقابل  نامه

های آسم نیما که سرما خورده است در  زندان منتظر گذاشت. سرفه
 .ی آنجا شروع شد هوای آلوده

 کلمه

 

 

 

  ۱۹۳۱آبان ۱۲

 ردن کودک از آغوش مادر، اقتدار نظام را به نمایش می گذارید؟آقای دادستان! با محروم ک

 در این نامه که به امضای بیش از پنجاه نفر از زندانیان سیاسی سابق رسیده، آمده است:

نسرین ستوده یک مادر است و تصادفا این مادر به دلیل شغلش قانون را خوب می داند و مانند هر مادر زندانی  
نون درباره اش اجرا شود و سؤالی که در این بین ایجاد می شود این است که محروم کردم دیگری می خواهد قا

یک زندانی از مالقات حضوری با خانواده اش با کدام اصل قانون، عرف، شرع و انسانیت سازگار است؟ و آیا به 
وم کردن چند ماهۀ یک راستی برای نمایش اقتدار نظام و قوۀ قضاییه هیچ راهی معقول تر وانسانی تر از محر

 !مادر از درآغوش کشیدن فرزندان خردسالش پیدا نمی شود؟
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 کلمه

 

 اخبار زندان ها 

 

 ۱۹۳۱آذر  ۲۲

مقام ارشد قضایی مجلس: هیچ حکومتی اندازه جمهوری اسالمی به رعایت حقوق بشر توجه 
 کند نمی

شور و احکام اسالمی بر حفظ رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قانون اساسی ک  نایب
کنند، خود از  ها که همواره ایران را به نقض حقوق بشر متهم می حقوق شهروندی تأکید دارند، گفت: غربی

نوشت چراکه « پای نظام»توان به  وی ادعا کرد: قتل ستار بهشتی را نیز نمی .ترین ناقضان حقوق بشرند بزرگ
 ".د و این مامور نیز مجازات خواهد شدیک مامور بو« اشتباه»ناشی از  ،این قتل

 
نه اینکه شعار و  وی در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه "حقوق بشر در کشور ما واقعی و اجرایی است؛ 

ترین حکومت به  کننده ترین و توجه ترین، دموکرات لقلقه زبان باشد" ادعا کرده که "جمهوری اسالمی ایران، پاک
ها به  طباطبایی نایینی اضافه کرده است: "اتهاماتی که غربی ".و شهروندان در جهان است رعایت حقوق افراد

زنند، سیاسی است نه حقوق بشری و از هیچ کدام از احکام صادره از سوی قضات، بوی  جمهوری اسالمی می
ر زندگی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه د نایب .رسد نقض حقوق بشر به مشام نمی

شان را تشکیل داده است، تصریح کرد:  رعایت حقوق بشر، چارچوب و آیین زندگی سیاسی  سیاسی مردم ایران،
پس از انقالب اسالمی، در احکام صادره از سوی دستگاه قضایی، به هیچ وجه تخطی از احکام و قوانین وجود 

شود، با توجه به اینکه قانون  صاص مشاهده میهای کشور، شالق یا ق اگر در احکام قضایی دادگاه .نداشته است
مجازات اسالمی بر اساس فقه شیعه و شریعت اسالمی تدوین شده است و از سویی نیز بر اساس 

های خود آزادند،  المللی و بیانیه حقوق بشر، پیروان ادیان مختلف در اجرای آیین های مختلف بین کنوانسیون
ا نقض حقوق بشر دانست. در واقع ما هرگز فراتر از اعتقادات دینی خود عمل توان به هیچ عنوان این احکام ر نمی
 .ایم نکرده

 
ترین حکومت به رعایت  کننده ترین و توجه ترین، دموکرات طباطبایی نایینی با تکرار اینکه جمهوری اسالمی، پاک

زنند،  ری اسالمی میها به جمهو حقوق افراد و شهروندان در جهان است، یادآور شد: اتهاماتی که غربی
کنم که در کشور ما از  ام، اعالم می سیاسی است نه حقوق بشری و من به عنوان فردی که در مسند قضا بوده

 .رسد هیچ کدام از احکام صادره از سوی قضات، بوی نقض حقوق بشر به مشام نمی
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غلط کرده است/ فرمانده فتا استعفا  گوید بازداشتگاه غیرقانونی داریم کسی می نماینده مجلس: هر

 ندهد

به پرونده ستار بهشتی از وجود بازداشتگاه های غیرقانونی ناجا پرده برداشته است،  در حالی که مسئول رسیدگی
بعد از ماجرای کهریزک دیگر هیچ بازداشتگاه غیر قانونی نداریم و هر   اسماعیل کوثری فرمانده سابق سپاه اظهار داشت:

 ن ادعایی دارد غلط کرده است.کسی چنی
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چند روز پیش دواتگری، مامور ویژه مجلس برای بررسی پرونده مرگ ستار بهشتی با محرز دانستن تخلف آشکار پلیس فتا در 
نگهداری ستار بهشتی در بازداشتگاهی غیرقانونی، گفت که مسوولین دخیل در این تخلف برای یک بار هم که شده با 

 ز سمت خود استعفا دهند.عذرخواهی از مردم ا

ماند و پس از آن هم در  اینکه فردی مدتی در زندان اوین می  کوثری در همین راستا به خبرنگار پارلمانی ایلنا گفت:
وی ادامه داد: اوین زندان قانونی است و  بازداشتگاهی فوت می کند دلیل غیر قانونی بودن بازداشتگاه نیست.

نماینده تهران در مجلس نهم شورای اسالمی  دارد همه قانونی و تحت نظارت هستند.هایی هم که وجود  بازداشتگاه
ما در کمیسیون امنیت ملی منتظر گزارش قوه قضائیه   همچنین در خصوص فوت ستار بهشتی وبالگ نویس ایرانی یادآور شد:

 النه است.هستیم و اینکه می گویند دو هفته ای است که اطالع رسانی شفاف صورت نگرفته ناعاد

وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یک گزارش در حد اطالعات موجود ارائه کرد و االن نیز قوه قضائیه پیگیر 
کوثری همچنین با  است و باید پاسخ آزمایش های پزشکی قانونی بیاید. همین طوری نمی شود در جامعه خبری منتشر کرد.

ع کسی نباید استعفا کند اذعان داشت: اینکه می گویند رئیس پلیس باید استعفا کند تاکید بر اینکه تا مشخص شدن موضو
  وی ادامه داد: حرف درستی نیست. باید مقصر یا مقصرین )در صورت وجود( مشخص شود بعد با آنها برخورد قانونی شود.

 ند شناسایی و محاکمه می شوند.مردم مطمئن باشند که اگر واقعا این مرگ طبیعی نباشد مقصرین در هر سطحی که باش

 کلمه
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 او پس از آنکه خبر شکنجه ستار بهشتی از این بند به بیرون درز کرد، برکنار شد

 اوین/ سختگیری های غیر قانونی رئیس جدید بر زندانیان سیاسی ۰۵۰برکناری رئیس بند 

بر ضرب و شتم ستار بهشتی، مسوولین زندان  اوین مبنی 952پس از انتشار شهادت نامه زندانیان سیاسی بند 
را به دلیل درز اخبار زندانیان به بیرون از زندان، برکنار کردند و فرد جدیدی بنام جواد  952اوین عالیی مسوول بند 

شده است. جواد مومنی همچنین نماینده رییس زندان برای نظارت بر اعدام ها در  952مومنی موقتا مسوول بند 
 است.... این زندان
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 جواد الریجانی: در زندان شکنجه نداریم، کار روزانه قوه قضاییه دفاع از شهروندان است

وی در مورد پرونده ستار بهشتی بدون اشاره به تناقضات اظهار شده و تاخیر قوه قضاییه در پاسخگویی گفت: 
ح شدن پرونده کهریزک و ستار بهشتی نشان از گزارشهای دقیق این پرونده ها به اطالع ملت رسیده است. مطر

صالبت قوه قضائیه دارد. در بسیاری از کشورها بسیاری از زندانیان در زندانها کشته می شوند و حتی در زمان 
بوش این کشتارها قانونی شده بود. من نمی گویم در کشور ما خطا اتفاق نمی افتد ولی مهم آن است که 
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حقوق بشر پیگیری حقوق شهروندان در سطح حقوق بشر هستیم. تشکیالت قضایی پیگیری شود. ما در ستاد 
میلیون پرونده  12تنها نهادی است که کار روزمره اش دفاع از حقوق شهروندانش است. در سال گذشته 

ار الریجانی نگفت که تاکنون آمران و عامالن جنایات کهریزک به مجازات نرسیده اند و در حاشیه امن قر داشتیم.
گرفته اند و افزود: حادثه کهریزک و ستار بهشتی برای ما تاسف بار است و با دستور رئیس قوه در حال پیگیری 
است. مطمئن باشید بدون اغماض هرکس با هر درجه ای مجازات می شود. البته غربیها سوء استفاده کرده اند 

 ارند...در حالی که با توجه به زندانهای مخفی که دارند حق اعتراض ند
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 رعایت حقوق شهروندی، اولویت سازمان زندانهاست
در حالی که حتی زندانیان بیمار نیز از حداقل امکانات بهداشتی برخوردار نیستند، محمد بیات رییس زندان مالیر 

ها  لی سازمان زنداندر بازدید از زندان این شهر، رعایت حقوق شهروندی مددجویان را از اولویتها و سیاستهای اص
این ادعا در حالی مطرح می شود که ستار بهشتی در اثر شکنجه در زندان کشته شد و ده ها زندانی  دانست.

در همین حال اخبار رسیده از زندان ها حاکی از بدرفتاری ماموران زندان،  بیمار از حق درمان بهره مند نیستند.
دسترسی به بهداشت، خدمات درمانی، محرومیت از مالقات و  عدم حتی با زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

 تماس تلفنی، عدم ارائه خدمات رفاهی از جمله مشکالت زندانیان است.

 کلمه
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 اعتراض خانواده ها به استقرار دستگاه های خط شکن تلفن همراه در زندان

 ن و بیماری های خطرناکزندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در معرض ابتال به سرطا

خانواده زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از استقرار دستگاه هایی در این زندان خبر می دهند که به منظور 
 آن کار گذاشته است. ۱۲سالن -امواج تلفن های همراه در بند زندانیان سیاسی یعنی بند چهار بلوکه کردن 

زندانیان سیاسی  مسووالن زندان رجایی شهر با این تصور که

محبوس در این بند تلفن همراه دارند و از این طریق اخبار زندانیان 
این بند را به خارج از زندان می فرستند این دستگاه ها را در این بند 

 نصب کرده اند.

این دستگاه ها به دلیل اشعه های خطرناکی که دارند زمینه ابتال 
را در میان کسانی به سرطان های مختلف از جمله سرطان خون 

که در نزدیکی آنها زندگی می کنند به وجود می آورند و همچون 

 پارازیت ماهواره هستند که در نزدیکی افراد رها می شوند.
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همچنین خانواده ها می گویند از زمان استقرار این دستگاه ها زندانیان این بند دچار سردردهای شدید می شوند 

 نواده ها را در پی داشته است.که این مساله نگرانی جدی خا

این در حالی است که طبق آمارها در زندان رجایی شهر به دلیل فشارهایی که در این زندان بر زندانیان وارد می 
زندانی از گروه های مختلف به دالیل گوناگون جان خود را ازدست می دهند  ۱۴تا  ۱۳آید به طور متوسط ماهی 

 یاسی به مراتب بیشتر است.که این فشارها بر زندانیان س

امواج ارسال شده توسط این دستگاه ها آنچنان قوی است که حتی موجب اختالل تلویزیون های موجود در بند 
 شده است و زندانیان دیگر نمی توانند از برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای ایران هم استفاده کنند.

ین باره به مسووالن زندان شکایت کرده و حتی گفته اند آنها می زندانیان سیاسی محبوس در این بند بارها در ا
توانند با بررسی دقیق بند از نبود تلفن همراه مطمئن شوند اما مسووالن هیچ پاسخ مشخصی به این در 

 خواست زندانیان نداده اند و همچنان این دستگاه ها در بند فعال اند.

ر استقرار این دستگاه ها بسیار نگرانند می گویند چه تضمینی وجود خانواده زندانیان سیاسی این بند که به خاط
دارد که زندانیان ما از این زندان با سالمت خارج شوند وقتی چنین اخبار نگران کننده ای به گوش ما می رسد؟ 

این همین کافی نیست که عزیزان ما به زندانی با شرایط بسیار بد رفاهی و بهداشتی تبعید شده اند و حاال 
 گونه باید با جان آنها بازی شود.

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از حق تماس تلفنی با خانواده هایشان محروم اند و تنها دو بار در ماه می 
توانند اعضای خانواده شان را مالقات کنند چرا که مالقات های زندانیان در این زندان به روزهای زنانه و مردانه 

این زندانیان همچنین حق دارند دو ساعت در روز از هواخوری بند استفاده کنند و در دیگر تقسیم شده است. 
 ساعات روز هواخوری بند به دستور مقامات زندان بسته می شود.

نگهبانان این بند هم معموال با لغات توهین آمیز و فحش های زشت با زندانیان برخورد می کنند و در طول روز 
ن را با واژه منافق و دیگر فحش ها مورد خطاب قرار می دهند که این توهین ها هر بار با اعتراض بارها این زندانیا

ساعت در کارگاه  ۲تا  ۴در حالی که زندانیان عادی این زندان می توانند روزی  زندانیان سیاسی مواجه می شود.
ن وقت آنهاست، زندانیان سیاسی از های زندان کار کنند که ضمن دریافت درآمدی اندک، مایه سرگرمی و گذراند

این موقعیت نیز محرومند و در حالی که در ماه های اخیر حتی از دسترسی به روزنامه و کتاب نیز محروم شده 
 اند، در معرض خطر مرگی تدریجی در این زندان هستند.

میان بردن دستگاه های خانواده زندانیان سیاسی این زندان از مسووالن می خواهند هر چه زودتر نسبت به از 
 و اضطراب قرار ندهند. در این بند اقدام کنند و بیش از این خانواده ها را در نگرانی“خط شکن “

 کلمه
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 ۱۹۳۱آبان  ۲۲

 سرقت قانونی سهم زندانیان مجرد از یارانه ها

ائیه و از جمله رئیس سازمان زندانها برگزار شد و مشکالت موجود در حوزه این جلسه با حضور معاونین قوه قض
های قضا و راهکارهای رفع این مشکالت و موانع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا عالوه بر  کاری دستگاه

های عمرانی  ، یارانه نقدی زندانیان مجرد برای تکمیل پروژه۱۹۳۲تخصیص بودجه به این امر در قانون بودجه سال 
 فوریتی به مجلس ارائه خواهد شد. زندانها هزینه شود که این مسأله در قالب یک طرح دو

به گزارش کلمه، هم اکنون نیز بسیاری از هزینه های زندانیان، به خصوص در بندهای سیاسی، از جیب زندانیان 
زندان ها نه تنها اغلب هزینه هایی و خانواده ها و عالقه مندان به این زندانیان پرداخت می شود. سازمان 

همچون هزینه درمانی این دسته از زندانیان را به عهده خود آنها گذاشته، بلکه با عدم ارائه غذا و خوراکی با 
حداقل کیفیت قابل تحمل یا عدم ارائه سرویس های الزمی مانند وسایل سرمایشی و گرمایشی، پتو، یخچال، 

زندانیان، آنها را مجبور به تامین این مایحتاج از طریق کمک های مالی خانواده  تلویزیون و سهمیه های قانونی
 هایشان می کند.

 کلمه

 

 

 

 1931آبان  21

 کمتر از یک هفته پس از پایان اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان 

 اعتراض زندانیان سیاسی بند زنان اوین نتیجه داد؛ همه مسئوالن بند تغییر کردند

راض زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین و اعتصاب غذای تعدادی از آنان که به برخورد توهین به دنبال اعت
آمیز ماموران زندان اعتراض داشتند، مسئوالن مربوطه در واکنش به این اعتراض همه ی نگهبان ها، مسئولین و 

رش به جای عبدالحمیدی، رئیس قبلی بر اساس این گزا رئیس بند زنان زندان اوین به زندان قرچک منتقل کردند.
بند زنان، فردی به نام رضوان که پیش از این مسئول بند زنان زندان گوهر دشت بوده به زندان اوین منتقل شده 

 است.

پیش از این گروهی از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به رفتار غیر انسانی ماموران زندان اوین دست به اعتصاب 
ند روز در پی وعده مسئوالن زندان برای پیگیری موضوع و برخورد با خاطیان، به اعتصاب خود غذا زده و پس از چ

 پایان دادند.

ت گرفت که ماموران زن پس از آن صور اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان بند زنان اوین بر اساس این گزارش
یگان حفاظت زندان اوین به این بند هجوم آوردند و با خشونت و تندی به جست و جوی بند و تفتیش بدنی 

، وحشیانه و زندانی این بند به رئیس زندان ۰۰نامه  زندانیان حاضر در آن پرداختند؛ آن هم با رفتاری که در
 مصداق بارز تعرض و هتک حرمت توصیف شده است.

 کلمه
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 1931آبان  13

 زندان اوین فعال فروشی نیست

ین به پارک داده بود، رئیس سازمان در حالی که قالیباف شهردار تهران خبر توافق اولیه برای تبدیل زندان او
زندانهای کشور با بیان اینکه موضوع فروش زندان اوین در مرحله پیشنهاد مطرح شده گفت: بنده معتقدم هر وقت 

 اقدامی نهایی شد رسانه ای شود.

 وی افزود: کارشناسان و مسئوالن مربوطه در حال مطالعه هستند که اصال فروش زندان اوین مناسب است یا
خیر و این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد. بعد که مشخص شد می شود زندان اوین را فروخت و زندان را 

بنده همیشه معتقد  منتقل کرد آن وقت در مورد مبلغ و محل ساخت زندان جایگزین بحث کارشناسی می شود.
شود. تا جایی که باخبر شدم انتشار خبر بوده ام که تا وقتی کاری به نتیجه و نهایی شدن نرسیده نباید اعالم 

فروش زندان اوین موجب شده تا برخی از سودجویان به دنبال منافع خود در حاشیه های زندان اوین هستند. به 
اعتقاد من اگر هم قرار است منافعی از تبدیل زندان اوین به مکان فرهنگی عاید شود این منافع برای ساکنان و 

 زندان باشد. همسایه های اطراف این

 کلمه

 

 

 

 1931آذر  15

 ها نفر از زندانیان سیاسی اوین، به طرح پوشش گزینشی سازمان زندان ۵۰اعتراض 

و  بیش از پنجاه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین به طرح پوشش اجباری
ای برای عدم  ها که عدم رعایت آن از سوی زندانیان سیاسی بهانه گزینشی سازمان زندان

 .اعزام ایشان به بیمارستان شده است؛ اعتراض کردند

های  این زندانیان ضمن برشمردن نام هفت تن از همبندیان خود و گزارش وضعیت بیماری
 .نی کردندایشان، نسبت به وضعیت مخاطره آمیز ایشان ابراز نگرا

 هرانا

http://feedburner.google.com/fb/a/emailFlare?itemTitle=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA&uri=http://www.kaleme.com/1391/08/19/klm-119331/
http://feedburner.google.com/fb/a/emailFlare?itemTitle=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA&uri=http://www.kaleme.com/1391/08/19/klm-119331/
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 معرفی کلیپ 

 

2012 Nov 30 - Barcelona - Sotoudeh Nasrin for Graffiti 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-KppEM6nQyY 

 

 

  

Iranian Gangnam style -In support of NasrinSotoudeh  

 

http://www.youtube.com/watch?v=iJUuTlVZSVo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-KppEM6nQyY
http://www.youtube.com/watch?v=iJUuTlVZSVo
http://www.youtube.com/watch?v=iJUuTlVZSVo
http://www.youtube.com/watch?v=iJUuTlVZSVo
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Balloon erWeath- Sotoudeh Nasrin Free 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ou4ErCzEJPU 

 

 

 

 

Nasrin Forget Don't 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CJ4GUXhZSA8 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ou4ErCzEJPU
http://www.youtube.com/watch?v=ou4ErCzEJPU
http://www.youtube.com/watch?v=CJ4GUXhZSA8
http://www.youtube.com/watch?v=CJ4GUXhZSA8
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 crying was I 
 میالد باستانی پور -ستوده نسرین به تقدیم

 

http://www.youtube.com/watch?v=X2nmSUpVxrs 
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  به صفحه ی

 .در فیس بوک بپیوندید کمپین دفاع از مادران دربند

 

 


