
 

 در همبستگی با نسرین ستوده

 

، به ۱۳۹۹مرداد  ۲۱ست، از  در ایران زندانی ۱۳۹۷نسرین ستوده، وکیل دادگستری و کُنشگر حقوق بشر که از خرداد 
 اعتصاب غذا دست زده است.

شده ضربه شالق محکوم  ۱۴۸سال زندان و  ۳۸ی ساختگی، به  های واهی و چندین پرونده این وکیل مبارز که به اتهام
توجهی مسئوالن کشور به بهداشتِ زندانیان و بیم  است، در اعتراض به وضعیتِ زندانیان سیاسی و عقیدتی، بی

در میان آنان، اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرده و خواستار آزادی تمام زندانیان  ۱۹گیری بیماری کووید  اوج
 سیاسی ایران شده است.

سره برحق است. او که پیشتر نیز زندانی  های او، یک یت زندانیان و خواستهاعتراض نسرین ستوده نسبت به وضع
جمهوری اسالمی بوده، پیشتر نیز ناگزیر به اعتصاب غذا شده بود؛ چرا که این نظام خودکامه، بیدادگر، تبهکار و فاسد، 

 گذارد. ان باقی نمیش های اولیه ی چندانی برای برآوردن خواست در برابر زندانیان سیاسی و عقیدتی، چاره

ی نسرین ستوده را در دفاع از  ما امضاء کنندگان زیر، شماری از ایرانیان آزادیخواه خارج از کشور، که پیگیری دلیرانه
خواهیم به  آوریم و از او می بندیم، رو به او می ستائیم و خود به آن پای روای حقوق بشرمی  شمول و جهان  های جهان ارزش



ی ما درخور اهمیت بسیار است. ما  د پایان دهد؛ چرا که وجود و سالمتی این زن متعهد برای جامعهاعتصاب غذای خو
ی نسرین ستوده برای دستیابی به  روزه، خود گواه اراده ۲۰کنیم. این اعتصاب  وضعیتِ دشوار او را در زندان درک می

ی سالمت او دربر دارد که برای ما ی این اعتصاب، خطری جدی برا اش است. اما ادامه های انسانی خواست
 دوستدارانش پذیرفتنی نیست.

شان بر دولت جمهوری اسالمی ایران فشار  خواهیم که در حد توان ما از نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر می
خواستار ی زندانیان سیاسی و عقیدتی راهرچه زودتر و بی قید و شرط آزاد سازد. ما  آورند تا نسرین ستوده و همه

 های ایران و زندانیان سیاسی و عقیدتی، رسیدگی کند.  المللی در ایران هستیم تا به وضع زندان حضور هیئتی بین

ها تن زندانی دیگر با او همگام  ی زندانیان سیاسی، در حالی که ده پشتیبانی از خواستِ نسرین ستوده برای آزادی همه
ی اعدام،  ی دژخیمانه هستند و حتا در آستانه ها ی هم اینک زیر شکنجهها زندان اند، و نیز در حالی که ده شده

 ی باورمندان به حقوق بشر در ایران و جهان. های بیدار و همه ی وجدان ست فوری در برابر همه ای وظیفه

 ۲۰۲۰اوت  ۳۰/ ۱۳۹۹شهریور  ۹

 

ـ  شهرام آقامیرنعمت آزرم ـ ـ  کورش آزادیـ  محمد آزادگرسهیال آزادبخت ـ ـ  آینده آزادـ  هومن آذرکالهـ  دلجو آبادی
ابوالفضل ـ  یوسف اردالنـ  مانی اخوانـ  فیروزه احمدیـ  داود احمدلوـ  تورج اتابکیـ  زاده مهدی ابراهیمـ  وخآابراهیم 

ـ  اعظمیپریسا ـ  لیال اصالنیـ  سپیده اصغریـ  فرید اشکانعلی اشرفی ـ ـ  اسکندر اسکندریـ  بهروز اسدیـ  اردوخانی
حسین عبدالکریم انواری ـ ـ  ناهید امیریـ  محبوبه امیریـ  الهه امیدیـ کوروش امجدی ـ  رضا اکرمیـ  محمد اعظمی

ـ  منیره برادرانـ  وحید بدیعیـ  نسرین بدیعیـ  ملیحه باقریـ  اسفندیار ایمانیـ  اصغر ایزدیـ  شعله ایرانیـ  انور حقیقی
ـ  حسن بهگرـ  منصوره بهکیشـ  عصمت بهرامیـ  مهرداد بهارآراـ  احمد بناساز نوریـ  ارژنگ برهانـ  پری برگر

سیامک ـ  روشنک بیگناهـ  امیر بیگلریـ  بی شهال بیـ یاسی بیانی ـ  نورا بیانیـ  زاده منصور بیاتـ  هوشنگ بیات
مهناز ـ  جو هاله پایندهـ  فرامرز پاکزادـ  ناصر پاکدامنـ  داوید پارسیانـ  کوشیار پارسیـ  کامران پارساییـ  پارسانژاد

چنگیز ـ  ژاله پیرنظرـ  فریده پورعبداللهـ  سعید پورعبداللهـ  مهشید پگاهیـ  ژینوس پزشکیـ  حبیب پرزینـ  پراکند
لینا ـ  خسرو تجربه کارـ  سعید تبریزیپروین ثقفی ـ ـ  منصور تائیدـ  تقی تامـ  فاطمه تاج دینیـ  زهرا تأثریانـ  پیشداد
 منوچهر تقوی بیاتـ  آزادی تقوی بیاتـ  امیل گیو تقوی بیاتـ  اما تقوی بیاتـ  آلیس تقوی بیاتـ  هایده ترابیـ  تجلّی

 علیرضا جباریـ  سیروس جاویدیـ  فریبا ثابتـ  نیره توحیدیـ  زاده ایرج تقیـ  یاری تقوی بیاتـ  مهرشاد تقوی بیاتـ 
ـ  فتان جوکارـ  فردوس جمشیدی رودباریـ  محسن جممحمد جلیلی ـ رضا جعفری ـ ـ  میهن جزنیـ مریم جزایری  ـ

ـ  پور رودسری رخشنده حسینـ  حسن حسامـ  فرشته حجتـ  علی حجتـ  قدسی حجازی -آذر حبیبیـ  رضا چرندابی
نسیم خاکسار ـ  محمد حسین خاکبازـ  محمد حیدریـ  نقی حمیدیانـ  جلیل حسینیـ  پروانه حسینیـ  زاده جعفر حسین

ـ  اسفندیار خلفـ  عزیز خزاییـ  آبادی هایده خرمـ  مهین خدیویـ  اسماعیل ختائیـ  خاورـ  تهرانی مهدی خانباباـ 
ـ  دانشگری رقیهـ  داریوش دانشـ جمشید خون جوش ـ  فرزین خوشچینـ  افسانه خواجویبیژن خلیلی ـ ـ  سودابه خلیل



ـ  احسان دهکردیـ  مجید دهبانـ  مونا ده محسنیـ  علی دماوندیـ  کیومرث درکشیدهـ  داوودی  جمیلهمهوش داالیی ـ 
ـ  ملیحه رزازانـ  خانی ناصر رحیمـ  نژاد ناصر رحمانیـ  زهره رحمانیانـ  احمد رأفت -مهدی ذوالفقاریفریده دیزجی ـ 

فلورا ـ  احمد رناسیـ  فرهمند رکنیـ  لئوناردو رفعتـ  محسن رضوانینسرین رضایی ـ ـ  فاطمه رضاییـ  پرویز رستم
ماندانا ـ  هادی زمانیمجید زربخش ـ ـ  ناصر زراعتیـ  دانا مریم رئیسـ  میهن روستاـ  ترانه روستاـ  رزا روزبهانـ  روحانی
ـ  منصور سحرخیزـ  علی ستاریـ  سهیال ستاریـ  محسن سبزواریـ  جالل سبزواریـ   سادات گوشهمیترا ـ  زندیان

ـ  سیامک سلطانیـ  هدایت سلطانزادهسالمی ـ گیتی ـ  مسعود سفریسعیده سعادت ـ ـ اکبر سردوزامی ـ  یشکوفه سخ
محمدرضا ـ  اکبر سیفـ  ولی سیادتطاهره سوری ـ فرزانه سوری ـ ـ  علی اصغر سلیمیـ  ویدا سلیمانیـ  مهین سلطانی

ـ  منصوره شجاعیـ  شهین شجاعیـ  محسن شایستهـ  پر ناصر شاهینـ  بیژن شاهمرادیـ  رضا شاه حسینیـ  شالگونی
گوهر ـ  مرتضی شکیبائیـ  (ای کمره)خدیجه شکیبائی ـ  آزاده شکوهیشهال شفیق ـ ـ  گلنار شفیعیـ اقدس شعبانی 

زهرا ـ  فرید صالحـ  سیما صاحبیـ  کیومرث صابغیـ  بهروز شیداـ  فریده شهیدزادهـ  محمد شوشتریـ  شمیرانی
ـ  نبی صمیمیـ  بهزاد صمیمیـ  آناهیتا صمیمیـ  محمد حسین صدیق قندچیـ  احمد صدیقـ  صدرزادهعلی ـ  صداقت

ـ  ابراهیم عالیپورـ  آرش عالمـ  محمود عاشوریـ  بهروز عارفیـ  اسکندر طاهر شمسـ  راحله طارانیـ  پرویز ضرغامی
ـ  زاده رضا عالمهـ  شهال عقبریـ  سیاوش عقبریـ  عظیمیفرزانه ـ  نادر عصارهـ  فر منیژه عرفانیـ  پور مجید عبدالرحیم
محمد ـ  آذر فارسیـ  هبت غفاریـ  فرخیده غفاریـ  بابک عمادعلیمحمدی ـ سرور ـ  علیمحمدیثریا ـ  کاظم علمداری

رضا ـ  فراهانیبهروز ـ  مسعود فرازـ  مسعود فتحی ـ هدایت فانیزهره فاریان ـ  مهنوش فاریابی ــ  میترا کاظمیفارسی ـ 
مرسده ـ  ناهید قاجارـ  پوران فکورـ  راد کتایون فضلیـ  فرشته فرهپورـ  ناهید فرهادپرستو فروهر ـ ـ  فروزان فردـ  فرد

ـ  ناصر کاخسازـ  کیان کاتوزیانـ  شهرام قنبریـ  خانی پرویز قلیچـ  شهال قزلواعظم قدمگاهی ـ ـ  گلرخ قبادیـ  قائدی
 بهزاد کشاورزیـ  احمد کریمی حکاکـ  بهزاد کریمیـ  کاوه کرمانشاهیـ  هاشم کردوانیـ  کاظمیمنیره نصرت کاشف ـ 

سهیال ـ  حسن گلشاهیـ  فرشته کیانـ  مهدی کوهستانیـ  فریده کوکبیـ  مهرک کمالیـ  رئوف کعبیـ  علی کشتگرـ 
بهروز روبن مارکاریان ـ ـ  جهانگیر لقاییـ علی الریمی ـ  بهزاد الدبنـ  حسین الجوردیـ  ژاله گوهریـ  گلشاهی

پروین ـ  محمد رضا محجوریانـ  شهرزاد مجابـ  مهناز متینـ  سیمین متینـ  بهمن مبشریـ  رعنا مازندرانیـ  مازندرانی
تورج )راجر( ـ  سهراب مختاریـ  پرویز مختاریـ  محمد محمدیـ  فرحناز محمدیـ  بهمن محمدی چاهکیـ  محسنی
ایرج ـ  شهرزاد مسعودیـ  بنفشه مسعودیـ  باقر مرتضویـ  مهدی مرتضاییـ  مهرداد مرادیـ  مرادیهما ـ  مرادی

حسن ـ  بهمن مقصودلوـ  امیر معیریـ  فرزانه معنوی -محمود معمارنژاد ـ بهروز معظمیی ـ ومهران مصطفـ  مصداقی
ـ  مرجان منصورـ  فائزه منزویـ  حقیقیحسین منتظر ـ  محمدی مرتضی ملکـ  راهیم مکیباشورا مکارمی ـ ـ  مکارمی

سیروس ـ  محمدعلی مهرآساـ  محمود مهران ادیبـ  فریبرز مهران ادیبـ  ناصر مهاجرـ  منیؤباقر مـ  موسوی  افسانه
حسن حسین نامور حقیقی ـ ـ  ناهید ناظمیـ  هوشنگ ناصریـ  حسن نادریـ  عباس میالنیـ  انور میرستاریـ  میرزائی

فتانه ـ  محسن نژادـ  نیلوفر ندیمیـ  علی ندیمیـ  پور سهیال ندیمـ  حسن ندافـ  صبری نجفیـ  احمد نجاتیـ  هاشم نایب
مرتضی ـ  لیحمیال نیسگیـ  ایرج نیریـ  بهمن نیرومندـ  ژاله نیازیـ  پرویز نویدیمریم نوری ـ ـ  حمید نوذرینوابیان ـ 

ـ  امیر همتینگار هاشمی ـ ـ  مهرداد وهابیـ  دوست عزیزه وطنـ  دوست ساعد وطنـ حسین وصال هلن وزیری ـ ـ  نیکی
 مهدی یوسفی ـ  غالمرضا یوسفیـ  سعید یوسفـ  محسن یلفانیـ  فرشید یاسائیـ  مجید هوشیار


