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  پرسش و پاسخ بين مركز اسناد حقوق بشر ايران و خانم عبادي
  

هاي اخير،  در ماه. كنند ر امسال مدافعاني است كه عليه تبعيض دفاع ميدانيد موضوع روز جهاني حقوق بش همانطور كه مي
عده زيادي از وكالي ايراني، به خصوص آنهايي كه از مخالفان سياسي، فعاالن حقوق بشري و مدني، اقليتها و زنان دفاع 

  .اخير چند سئوال از شما بپرسم عالقمندم كه درباره اين اتفاقات. اند كنند دستگير و بازجويي شده و به زندان افتاده مي
  

ي حقوق بشر در ايران با آنها روبرو هستند به نظر شما بزرگترين چالشهايي كه وكال :مركز اسناد حقوق بشر ايران
 چيست؟

 
 دولت ايران به. المللي خود عمل كند بين به تعهدات  خواهد نمي اين است كه دولت ايرانمهمترين چالش  :شيرين عبادي

و متعهد پيوسته  و فرهنگي اجتماعي ،المللي حقوق اقتصادي سياسي و كنوانسيون بين والمللي حقوق مدني  ن بينكنوانسيو
قوانين داخلي كند در حكم  طبق مقررات قانون مدني ايران تعهداتي كه دولت ايران آنها را قبول مي. شده استها اجراي آن
اين مقررات كنوانسيونهاي حقوق بشر در حكم قوانين مستلزم پارلمان بوده و بنابر .را اجرا بكنند هاها بايد آن دادگاه است و

 .شود كه به اين ضوابط ترتيب اثر داده نميبينيم  سفانه ميأاالجرا است اما مت ها و مقامات قضايي و اداري الزم براي دادگاه

 
سال حبس در  9دافعان حقوق بشر به سيس كانون مأزاده به جرم همكاري با من و كمك به ت به عنوان مثال آقاي سيف
ي دادگاه به علت أطبق ر ،خبرنگار و مدافع حقوق بشر ،دق كبودوندايا اينكه آقاي محمد ص ؛دادگاه بدوي محكوم شدند

سال حبس محكوم شدند و االن با تني بيمار مشغول سپري كردن  10حقوق بشري در سنندج به   NGOيكسيس أت
را اجرا  هاو متعهد شده كه آنر حالي كه دولت ايران به كنوانسيونهاي حقوق بشر پيوسته د .دوران محكوميت خود هستند

 . بكند، صدور چنين احكامي كامالً بر خالف قوانين است

  
ايستاده بود، ادعا كرد  در نيويورك سازمان ملل متحدساختمان چند هفته قبل محمد جواد الريجاني كه در مقابل  :مركز

ا صحبت كردن با در عوض گفت كه اين وكال بو ند كالي ايراني را ساكت كونيست كه  ينا بر كه سعي دولت
نظر شما در اين مورد  .اندازند ارجي و حمله كردن به اعتبار سيستم قانوني ايران امنيت ملي را به خطر ميخهاي  رسانه

 چيست؟

  
چنين چيزي منع نشده بنابراين  و در قوانين ما تجرم نيس ،خارجي، يعني غيرايرانيمصاحبه كردن با خبرگزاريهاي  :.ع.ش

ايران  نژاد و سايرين وقتي به خارج از ضمن اينكه سياستمداران ايران مثل آقاي احمدي .اي نيست از اين جهت مسئله
 اگر جرم است پس چرا رئيس .كنند صحبت ميخبرگزاريهاي غيرايراني  و طور مداوم با راديو و تلويزيونه روند ب مي
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اين  .آيد دهند كار بدي به حساب مي دهد و اگر جرم نيست چرا وقتي كه وكال آن را انجام مي ور اين كار را انجام ميجمه
د و دنيا بداند كه ناست كه دولت ايران مايل نيست اخبار مربوط به نقض حقوق بشر منتشر بشودليل ين اصحبتها فقط به 

 .ايران چه خبر استدر 

  
 تغيير كرده است؟  از چه نظر احترام نسبت به وكال پس از انتخابات سال گذشتهاجراي قانون و  :مركز

  
كنند و در مقابل اعمال خالف قانون  طور مستقل عمل ميه نسبت به وكاليي كه ب هيچوقتدر ايران  سفانهأمت :.ع.ش

لت دفاع از دانشجويي كه در به ع 1999من در سال خود از جمله . وجود نداشتنظر مساعدي  كنند ها ايستادگي مي دادگاه
آقاي زرافشان به علت دفاع از پرونده  .فتمربه زندان و پليس به خوابگاه دانشجويان كشته شد به حبس افتادم  جريان حمله

مثالً اينگونه بود كه  داشتند ياري از وكالسدر ابتداي انقالب با بكه ي تاررف .زندان رفت به 2000اي در سال  قتلهاي زنجيره
سفانه شيوه جمهوري اسالمي أبنابراين مت .كردند ميبه دليل اينكه از زندانيان سياسي دفاع كرده بودند باطل را  هانآ  انهپرو

و در  هكنند هميشه ضديت داشت دانيان سياسي دفاع ميهمواره اين بوده كه با وكالي مستقل خصوصاً وكاليي كه از زن
بيش از پيش شد  2009ژوئن ها خصوصاً بعد از انتخابات رياست جمهوري در  اما اين سختگيري . ايستادند مقابل آنها مي

  .دبواز سابق  ترخيلي بيش به زندان رفتندبعد از انتخابات تا جايي كه تعداد وكاليي كه 
 

و تعداد ديگري  كيا وتنهفر، آقاي  ، آقاي دادخواه، آقاي اولياييتوانم از خانم ستوده، آقاي سلطاني در اين ارتباط من مي
برخي از آنها با وثيقه آزاد شدند و در انتظار روز محاكمه هستند و برخي ديگر االن در  .نام ببرم از وكال كه زندان رفتند

 . فر ييزندان هستند مثل آقاي اوليا

 
 .كه دارند جلب كند توجه را نسبت به وضعيت سختيتواند به وكالي ايراني بكند كه  جامعه جهاني چه كمكي مي :مركز

 
درج بشود و به  دكنند كمك معنوي است يعني اخبار وكاليي كه در زندان هستند باي مهمترين كمكي كه مي :.ع.ش

بلكه حتي براي وكاليي كه از زندانيان سياسي دفاع اطالع دنيا رسانده بشود كه در ايران نه تنها آزادي بيان محدود شده 
در حقيقت نه تنها  .خاطر ابراز عقيده در زندان هستندزندانيان سياسي ما همگي به  .اند كردهكنند نيز محدوديت ايجاد  مي

اطالع  اين .اند ه زندان انداختهنيز بكنند را  نها دفاع ميآاندازند بلكه وكاليي كه از  مردم را به خاطر ابراز عقيده به زندان مي
و   IBAالمللي وكال يعني اتحاديه  معه بينضمناً انتظار من از جا. ترساني براي پيشبرد حقوق بشر در ايران خيلي مهم اس

اي كه دولت  به شيوه و همچنين كانون وكالي دادگستري در هر كشوري اين است كه به كمك همكاران خودشان بيايند
 . اعتراض بكنند ايران در پيش گرفته است
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آيا را شرح بدهيد؟  ريدهر وكيل ديگري كه با او آشنايي دا توانيد جزئيات پرونده نسرين ستوده يا شما مي آيا :مركز
 ؟به دنيا بگوييد ها راجع به اين پروندهچيزي هست كه بخواهيد 

 
خانم نسرين ستوده وكيل شجاع ايراني بعد از انتخابات رياست جمهوري وكالت تعدادي از افرادي كه به جرم  :.ع.ش

همچنين در دعوايي كه  .دي و بسياري ديگرسحرخيز، آقاي طبرزآقاي ند مانعهده گرفت  رعقيده در زندان بودند را ب
و به همين دليل تمام اموال من را مطرح كرده ام  كه چرا ماليات جايزه صلح نوبل را ندادهاين دليل  دولت ايران عليه من به

از طرف وزارت  .ردندك ، من شكايتي مطرح كرده بودم و خانم ستوده اين شكايت را پيگيري ميه بودمصادره كرد
. وكالت عبادي را رها بكني و ديگر از او دفاع نكنيد اطالعات چندين بار با خانم ستوده تماس گرفتند و گفتند كه باي

  . را متوقف بكند خود دهد طبق قانون است و دليلي ندارد كه بخواهد كارهاي ايشان گفت كه تمام كارهايي كه انجام مي
  

 برد در سلول انفرادي به سر را سفانه دستگير شد و تمام مدتأدهد تا اينكه باالخره مت را ادامه مي خود به همين دليل كار

به  دبايشود  كسي تمام مي پروندهدر  كه وقتي تحقيقاتاين با وجود .بيش از سه ماه است كه در سلول انفرادي استيعني 
ده نشد و حتي ت، حتي با شروع دادگاه به سلول عمومي برسلول عمومي برگردانده بشود اما خانم ستوده با اتمام تحقيقا

 .يعني يكشنبه برگزار شد باز هم در سلول انفرادي بود ديروز جلسه دوم دادرسي كه هنگام برگذاري

 
يكبار اعتصاب خشك  وب تر يكبار اعتصا ،اعتصاب غذا كرد دو بار قانوني خودغيردر اعتراض به وضعيت خانم ستوده 

ان وضعيت موكلين و دوستان از جمله من، اعتصاب خود را شكست زيرا كه ما به شدت نگرواست كه بر حسب درخ
سفانه قانون در مورد ايشان أايشان بوديم و دادستان هم قول داده بود كه قانون را در مورد خانم ستوده رعايت بكند ولي مت

   .عايت نشده استرمطلقاً 

                                        


