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ماده  3اعالميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق زندگي ،آزادي و امنيت شخصي دارد.
ماده  6اعالميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در ھمه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

نسرين ستوده حقوقدان ،وکيل دادگستری و فعال اجتماعی.
از شھريور  1389به اتھام »اقدام عليه امنيت ملی« در زندان بسر ميبرد و تحت شديد ترين شکنجه ھای روحی و جسمی قرار گرفته
و حتی از مالقات با دو فرزندش نيز محروم بوده است .
وی عضو کانون مدافعان حقوق بشر و کمپين يک ميليون امضا ميباشد وھمواره برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان مبارزه
کرده است.
او ھمچنين عضو انجمن حمايت از کودکان بوده و پيوسته وکالت بسياری کودکان قربانی ِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام
و ھمچنين وکالت بسياری از فعاالن حقوق بشر و فعاالن حقوق زنان را بر عھده داشته است.
اين فعال حقوق بشر از روز ھفدھم اکتبر 2012در اعتراض به شرايط مالقات ھا و تداوم فشارھای امنيتی بر خانواده اش ،دست به
اعتصاب غذا زده است.
نس رين س توده در دادگ اه ب ه ج رم اق دام علي ه امني ت مل ی ،تب انی و تبلي غ علي ه نظ ام و عض ويت در ک انون م دافعان حق وق بش ر
ب ه تحم ل ش ش س ال ح بس تعزي ری ،بيس ت س ال محرومي ت از وکال ت و بيس ت س ال ممنوعي ت خ روج از کش ور وني ز ب ه ج رم
تظاھر به بی حجابی به پرداخت پنجاه ھزار تومان جريمه نقدی محکوم شده است.
خ انم س توده در س ال  2008م يالدی برن ده ج ايزه حق وق بش ر »س ازمان حق وق بش ر بينالمل ل« ش د و در  25اکتب ر
 2012اتحاديه اروپا با اعطای جايزه ساخاروف به او ،از فعاليتھای مدنی و حقوق بشری وی تجليل کرده است.
در کجای دنيا ،بجز ايران ،زنان فعال حقوق بشر در چنين زندانھای مخوفی مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند؟
ب ر ماس ت ک ه ص دای زن ان س توده ای چ ون نس رين س توده ،ش يوا نظرآھ اری ،فرش ته ش يرازی ،ن رگس
محم دی ،ليالس يفالھی ل يال توس لی  ،المي را واض حان ،بھ اره ھ دايت ،ن ازنين ديھيم ی ،ژي ال بن ی يعق وب ،مھس ا امرآب ادی،
حکيمه شکری ،ژيال کرم زاده مکوندی ،نسيم سلطان بيگی ،راحله زکايی ،محبوبه کرمی و  ...باشيم.
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کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
کميته دفاع از حقوق زنان

