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 فراخوان اقدام فوری
 

 سال حبس    24گر جوان به کنش محکومیت 
  ، مخفیانه قانونی و بطور غیر  قضائیشد که مقامات  متوجه  1399در خرداد  ، یکی از مدافعان حقوق زنان در ایران ساله،  22 ،صبا کردافشاری 

  ی اتهام وی از    طبق آن   که   ، را   1398آبان    مورخ   دادگاه تجدید نظر   ی أ ر   د و به این ترتیب انسال افزایش داده   24سال به    9مجازات زندان او را از  

  های فعالیت   آزاد شود چرا که او تنها به دلیل  و بدون قید و شرط  باید فورا    صبا کردافشاری .  اند داده تغییر    ،بود   شده  تبرئه زندان  سال    15  با مجازات 

 برد.  در زندان به سر می  ، آمیز حجاب اجباری در ایران از جمله شرکت در کارزار علیه قوانین تبعیض   ، ق بشری و حق 
 

 .یدکن ی الگوبردار یراز متن ز یا یسیداقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنو
 محترم قوه قضائیه، آقای ابراهیم رئیسی ریاست

 در مقر سازمان ملل در ژنو یراندائم ا یندگیدفتر نما

c/o Permanent Mission of Iran to the UN, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland  
 

 جناب آقای رئیسی،
 

، از جمله کارزار علیه قوانین تبعیض آمیز حجاب یحقوق بشر آمیزصلح هایدلیل فعالیتبه و تنها  غیرعادالنه نحویبه  ،انن حقوق زناساله، از مدافع 22، کردافشاری صبا

 24 از و مجازات او را تبرئه کرد «حجاب»کشف از طریق  «تشویق به فساد و فحشا»، دادگاه تجدید نظر او را از اتهام 1398در آبان . است در حبسدر زندان اوین  ،اجباری

ی دادگاه تجدید نظر و أبطور غیرقانونی و مخفیانه ر قضائیکرد، مقامات مجازات زندان خود را سپری میدر حالی که او  1399سال کاهش داد. اوایل خرداد  9سال زندان به 

 سال زندان به اتهام  15به    صبا کردافشاری  محکومیت  مبنی بر  دادگاه بدویی  أتجدید نظر ردند به نحوی که به نظر برسد که دادگاه  دیگر مدارک مربوط به پرونده را تغییر دا

مقامات مسئول از پاسخگوئی در باره علل و شرایط تغییر حکم .  سال زندان است  24و حکم نهایی وی    تایید کرده استرا   «جابح»کشف  از طریق    «تشویق به فساد و فحشا»

 طبق قوانیناین جعل در حکم تصحیح نشود،  چنانچهبا خبر شد.  موضوعاین از زندان از  موکلشتلفنی  تماس دریافت ازتنها پس وکیل صبا کردافشاری کنند. امتناع می

 سال را در زندان سپری کند.  15باید  ، صبا کردافشاریایران مجازات در

 

بازداشِت بطور مکرر نقض شده است. در دوران مندی از دادرسی منصفانه ، حقوق او در زمینه بهره1398خرداد  11تاریخ  در صبا کردافشاریاز زمان بازداشت خودسرانه 

  روز 12 . مقامات او را به مدتداشته شد در سلول انفرادی نگهوم بود در حالی که برای مدت طوالنی از دسترسی به وکیل محراو  ،هادر جریان بازجوئی وه محاکمپیش از 

کردند که و وی را تهدید می گذاشتندای روی سر او میها کیسهساعت اینکه از جمله اند،کردهبا او بدرفتاری مقامات  طی این مدتکه  ه استاو گفت. دکردن ناپدید نیز قهرا  

 . عملی کردند 1398تیر  19در  رامقامات آن  ی که؛ تهدیدرا بازداشت خواهند کرد زنان،ن حقوق امادرش، راحله احمدی، یکی دیگر از مدافع

 

پس از یک   او.  کشدمیو درد    بردزندان تشدید شده رنج می  دوران  دستگاه گوارش که در  هایاز ناراحتی  او شده است.صبا کردافشاری از دسترسی به خدمات پزشکی محروم  

و آندوسکوپی سکوپی نوکولوانجام سر باز زده و او را برای  کاملمعاینه انجام از  ، اما به گفته وی، پزشک بیمارستانبه یک بیمارستان منتقل شد 1399تیر  9در  سال انتظار

 در تاریخی نامعین ارجاع داده است. 

 
  زمان  تا.  است  زندان  در  شریب   حقوق   هایفعالیت  دلیل   به   تنها   او  که   چرا  کنید  آزاد   شرط   و  قید  بدون  و   درنگبی   را صبا کردافشاری   که   کنممی   درخواست  شما  از  مصرانه  من 

  فرمائید  دستور خواهشمندم ضمن  در . باشد  تماس  در خودش، انتخاب به وکیلی  با مرتب بطور و  شود  مندبهره  نیاز مورد  پزشکی  خدمات از  وقت فوت بدون  باید  او  آزادی،

  و  آمده عمل به پزشکی  خدمات  و وکیل  به  دسترسی  عدم و انفرادی  سلول  در ی ن طوال  مدت به نگهداری وی، قهری  سازیناپدید  خصوص در طرفانه بی  و مستقل  تحقیقات

 .  شوند   پاسخگو  اند بوده   مسئول  رابطه   این  در  که   کسانی   که   نید ک  اطمینان   کسب 

 

 با احترام 
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 یلی تکم اطالعات

 
 محکوم  زندان  سال  24  به  غیرعادالنه  شدت  به  محاکمه  یک  طی  بشری  حقوق  هایفعالیت  بخاطر  تهران  اسالمی  انقالب  دادگاه  26  شعبه  توسط  1398  مرداد  در  کردافشاری  صبا
 جرم ارتکاب قصد به تبانی و اجتماع» اتهام به نیم و سال هفت ،«حجاب کشف» طریق از «فحشا و فساد به تشویق» اتهام به زندان سال 15 شامل محکومیت سال 24. شد
 . بود «نظام علیه تبلیغ » اتهام به نیم و سال یک و «کشور امنیت علیه

 تبرئه  «حجاب  کشف»  طریق  از  «فحشا  و  فساد به  تشویق»  اتهام  از  را  وی  موکل  تهران  نظر  تجدید  دادگاه  36  شعبه  که  شد  ابالغ رسما  کردافشاری  صبا  وکیل  به ،1398  آبان  در
 تحمل را حبس نیم و سال هفت باید کردافشاری صبا ،ایران مجازات قوانین طبق أساس، این بر .است داده کاهش سال 9 به سال 24 از را وی زندان محکومیت لذا و نموده
 صبا ،1399 فروردین در .نشد داده وی به مذکور یأر از اینسخه اما کند مرور را نظر تجدید دادگاه توسط صادره یأر که کرد پیدا اجازه وی وکیل ،زمان آن در. کردمی

 صبا درخواست رد. شد روبرو مخالفت با دادگاه رای از نسخه یک داشتن برای هم او تقاضای اما خواندب را نظر تجدید هدادگا یأر که یافت اجازه شخصا   نیز کردافشاری
 که دهدمی را اجازه این مسئول مقامات به که گرفت صورت کیفری دادرسی آئین 380 ماده 2 تبصره استناد به ،دادگاه یأر از نسخه یک داشتن برای او یلوک و کردافشاری

 ایران تعهدات رویه این. کنند خودداری «کشور خارجی یا داخلی امنیت علیه» جرایم و«عمومی عفت منافی» ایمجر با مرتبط هایپرونده در دادگاه رأی از اینسخه دادن از
 کیفری   موارد  در  هادادگاه  یأر ،مذکور  بند  طبق.  کندمی  نقض  است آن  امضاءکنندگان از  یکی نیز ایران  که  سیاسی  و  مدنی  حقوق  المللیبین میثاق  14(1)  بند  چارچوب در  را

  (. شودنمی شامل را ریاکردافش صبا مورد که استثنائی موارد در مگر) بگیرد قرار عموم دسترس در باید

 نوشته مورد هر زندان هایسال تعداد و او یقطع محکومیت موارد فهرست آن در هک کرد دریافت کیفری احکام اجرای مرکز از اینامه کردافشاری صبا ،1399 خرداد 6 روز
 کردافشاری صبا .است شده درج محکومیت موارد لیست در نیز «حجاب کشف» طریق از «فحشا و فساد به تشویق» اتهام که شد متوجه ناباوری و بهت کمال در او. بود شده

 که اندکرده کاریدست طوری و داده تغییر را 1398 آبان در نظر تجدید دادگاه 36 شعبه سوی از صادره حکم مخفیانه و غیرقانونی بطور قضائی مسئولین که دریافت متعاقبا 
  تنظیم  ایئیهاشکو ،افتاده اتفاقی نینچ که شد متوجه او طریق از یکردافشار صبا وکیل اینکه از بعد. است کرده تایید را بدوی دادگاه حکم ،نظر تجدید دادگاه برسد نظر به
. شودنمی محسوب «تخلف» حکم تغییر اندنکرده امضاء را 1398 آبان حکم نظر تجدید دادگاه قضات همه که آنجا از ،گفتند وی به دادستانی مقامات ،پاسخ در. کرد ثبت و
 . اندبوده حکم تغییر جریان در شده گزارش که آنطور که گرفته صورت تهران نظر دیدتج دادگاه 36 هشعب قضات همدستی با داده رخ که آنچه کردافشاری صبا باور به

 قرار بازجوئی مورد اشبشری حقوق هایفعالیت دلیل به آنجا در او. شد اشتهدنگه وزراء خیابان گاهبازداشت در ،انفرادی سلول در روز 11 کردافشاری صبا بازداشت، از پس
 منتقل  نامعلومی  مکان  به را  او  پاسداران  سپاه  1398  ماه  تیر  11  در.  شد  منتقل  دارد  قرار  تهران  از  خارج  که  ورامین  در  ری  شهر  ندامتگاه  به 1398  خرداد 21  تاریخ  در  و  گرفت
 منتقل  اوین  زندان  زنان بند  به او 1398  مرداد  22  روز. شودمی  محسوب  «قهری  سازیناپدید»  ،روزه  12  غیبت  این.  بود  بیخبر او  سرنوشت  از  وی  خانواده  ،ماه  تیر  22  تا  و  کرد
 مجازات ماهه 31 دوران و بردمی سر به اوین زندان همان در عادالنه غیر بطور رودمی شمار به انزن حقوق مدافعان از نیز او که کردافشاری صبا مادر احمدی، راحله. شد

 اعتقاد المللبین عفو. کندمی سپری "نظام علیه تبلیغ" و «کشور امنیت علیه جرم ارتکاب قصد به تبانی و اجتماع» اتهام به شده، آغاز 1398 اسفند 1 از که را خود زندان
 . است شده یزندان  دخترش عادالنه غیر حبس علیه علنی کارزار و اجباری حجاب علیه آمیزصلح کارزار دلیل به تنها او که دارد

 و معاینه برای که کرد تدرخواس او. شدمدفوع  و مشکل خون در درد دچار داشت، قرار بازجوئی تحت و بردمی سر به انفرادی سلول در که دورانی پی در کردافشاری صبا
 از پس. است شده خونی کم دچار خونریزی علت به که شد معلوم و گرفت مدفوع و خون آزمایش او از زندان بهداری نهایتٍ، در. شود منتقل بیمارستان یک به آزمایش انجام
 از سیاسی انزندانی محرومیت که دهدمی نشان المللبین عفو مستندات و تحقیقات. شد منتقل بیمارستان به خودش خانواده خرج به کردافشاری صبا انتظار، سال یک

 پزشکی مخارج خود باید زندانیان ،عالوه به. است شده تبدیل ایران هایزندان در افتادهجا یرویه یک به زندان از خارج پزشکی صیتخص هایمراقبت به موقع به دسترسی
 منع :سالمتی نگرفت گروگان» گزارش به بیشتر اطالعات برای. دارد مغایرت المللیبین هایداستاندار با هم و است ایران قوانین نقض هم ،این که شوند متحمل را مربوطه

 . نمائید مراجعه «ایران هایزندان در پزشکی هایمراقبت بیرحمانه

 
 انگلیسی   یا   فارسی نوشتن نامه:   ترجیحی زبان  

 .  نمائید اقدام  1399مرداد    27  تاریخ زودتر و حداکثر تا  چه  هر    لطفا  

      https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1416/2019/enقبلی   فراخوان   لینک 
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