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2012بیانیھ مطبوعاتی در زمینھ شرایط نسرین ستوده، برگزیده جایزه ساخاروف 

نسرین ستوده در حال ایجاد نگرانی شدید برای ریاست نمایندگی بازداشت دائم و سالمتی رو بھ وخامت مدافع حقوق بشر،
ایران پارلمان اروپاست.

سال زندان در ایران بھ دلیل دفاع از زندانیان 38جایزه ساخاروف، در حال حاضر در حال تحمل 2012ستوده، برنده سال 
ر زندانیان سیاسی در زندان ھای ایران است. اما با وجود پاندمی مداوم و شرایط خطرناکی کھ دیگ2018سیاسی در 

دارند، ستوده در ماه آگوست اعتصاب غذای خود در زندان اوین تھران را در اعتراض بھ خطراتی کھ ھمکاران او در 
معرض آن ھستند، شروع کرد.

بعد بھ زندان اوین و اما ستوده دو ھفتھ پیش بھ دلیل مشکالت سالمتی بھ بیمارستان برده شد. با این وجود تنھا چند روز 
قبل از اتمام اعتصاب غذایش در جمعھ قبل بھ زندان اوین بازگشت.

، ریاست نمایندگی ایران پارلمان اروپا، نگرانی شدید خود درباره شرایط نسرین ستوده (Cornelia Ernstکارنلیا ارنست (
برای بھبودی در منزل قبل از عمل قلب را را ابراز کرده است و از مقامات ایران خواستھ است سریعا درخواست ستوده

بپذیرند و این کھ وی باید اجازه داشتھ باشد خود آزادانھ درمان پزشکی خود را بپذیرد:

من شدیدا از درخواست نسرین ستوده از مقامات ایران برای اعطای آزادی موقت برای مدافعین حقوق بشر، وکال، «
انیان عقیدتی، زندانیان سیاسی و دیگر افرادی کھ بدون وجود اساس قانونی کافی در دوتابعیتی ھا و ملیت ھای بیگانھ، زند

»زندانی شده اند را حمایت می کنم.19-طول ھمھ گیری کووید

، یکی از چندین وکیل حقوق بشر در ایران است کھ در حال حاضر بھ دلیل 2012ستوده، برگزیده جایزه ساخاروف در «
ی زندانی شده اند. گناھکار شناختن و محکوم کردن وی بھ ھمراه دیگر مدافعان حقوق بشر زندانی دفاع از آزادی ھای اساس

المللی بازبینی در ایران باید سریعا مورد تجدید نظر قرار گرفتھ و پرونده وی در راستای الزامات منصفانھ دادگاھی بین
او سخن خود را این گونھ پایان داد.» گردد.
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