 ۶بهمن ۱۴۰۰

ایران -نرگس محمدی به هشت سال زندان مضائف محکوم شد

در روز  ۵بهمن  ،۱۴۰۰مدافع حقوق بشر نرگس محمدی به خانوادهاش اطالع داد که شعبه  ۲۶دادگاه انقالب
تهران او را به اتهام اقدام علیه امنیت نظام به هشت سال و دو ماه زندان ۷۴ ،ضربه شالق ،دو سال
ممنوعیت استفاده از ابزارهای مخابراتی و شبکههای اجتماعی ،دو سال تبعید در خارج از تهران ،و دوسال
ممنوعیت از عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است .این حکم در تاریخ  ۲۵دی ماه در
زندان اوین به او ابالغ شده است.
نرگس محمدی قائممقام و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشLLر در ایLLران اسLLت .او رئیس کمیتLLه اجLLرائی
شورای ملی صلح نیز هست ،که یک اتالف سراسری علیه جنگ و برای تبلیغ و گسترش حقوق بشLLر اسLLت .او
برای لغو مجازات اعدام در ایران کارزار به راه انداخته است و در سال  ۱۳۹۰برنLده جLایزه پLر انگLر از طLرف
دولت سوئد به خاطر فعالیتهای حقوق بشری شده است .این زن مدافع حقوق بشر به فعالیتهای حقLLوق
بشری از درون زندان نیز ادامه داده و اخیرًا کارزاری به نام «شکنجه سفید» علیه استفاده از سLLلول انفLLرادی
و دیگر برخوردها و شرایط اهانت آمیز علیه زندانیان در ایران راهاندازی کرده است .در فروردین سLLال ،۱۴۰۰
 ۲۳نفر که  ۱۸نفرشان تحت بازداشت بودند به این کارزار پیوستند و از اسLLتفاده از سLLلول انفLLرادی بLLه عنLLوان
ابزاری برای شکنجه در زندانهای ایران طرح شکایت کردند.
در روز  ۵بهمن  ،۱۴۰۰مدافع حقوق بشر نرگس محمدی به خانوادهاش اطالع داد که شعبه  ۲۶دادگاه انقالب
تهران او را به اتهام اقدام علیه امLLنیت نظLLام بLLه هشLLت سLLال و دو مLLاه زنLLدان ۷۴ ،ضLLربه شLLالق ،دو سLLال
ممنوعیت استفاده از ابزارهای مخابراتی و شبکههای اجتماعی ،دو سال تبعید در خLLارج از تهLLران ،و دوسLLال
ممنوعیت از عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است.
در روز  ۲۹دی ماه  ،۱۴۰۰نرگس محمدی به زندان قرچLLک در ورامین در اطLLراف تهLLران منتقLLل شLLد .او از ۲۶
آبان  ۱۴۰۰در یک سلول انفرادی بدون حق استفاده از تلفن بLLا خLانواده نگهLداری میشLLد و از دسترسLLی بLه
وکیل محروم بود .در طول مدت بالغ بر دوماه نگهداری در سلول انفرادی در بند دو الف زندان اوین ،که گفتLLه
میشود توسط نیروی اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی اداده می شود اتهامات جدیدی علیه او مطLLرح
شد.
در روز  ۲۲دی ماه سال  ،۱۴۰۰او از سلول انفرادی به شعبه  ۲۶داداگاه انقالب تهران برده شد تا در دادگاهی
که بیش از پنج دقیق به طول نیانجامید محاکمه شود .این دادگاه در حالی انجام میشد که او  ۶۴روز متLLوالی
در سلول انفرادی نگهداری شده بود و  ۴۰روز از تمLاس تلفLLنی بLا خLانوادهاش محLLروم بLود .او در تمLام این
مراحل و تا کنون از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده است علی رغم این که بارها درخواست تمLLاس بLLا
وکیلش را اعالم و در تاریخ  ۲۵آبان این درخواست را کتبًا ابالغ کرده بود.
در یکم آذر  ۱۴۰۰نرگس محمدی برای تفهیم اتهام جدید به دادگاه شهید مقدس امLLنیت (اوین) بLLرده شLLد و در
آنجا لیستی از تمام فعالیتهای حقوق بشری که از زمان آزادی در مهر ماه  ۱۳۹۹انجام داده بLود بLه عنLوان
فعالیتهای مجرمانه علیه او مطرح شد .این موارد از جمله شامل نامزدی او برای جایزه صلح نوبل ،که گفتLLه
میشود از آن با اتهام «جاسوسی برای دولت متخاصم» تعبیر شده ،شLLرکت در مراسLLم یLLادبود کشتهشLLدگان
آبان  ،۹۸و یادبود کشتهشدگان سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط موشک سپاه پاسداران در دی مLLاه ۱۳۹۸
ساقط شد ،میشوند .از جمله موارد اتهامی دیگر مطرح شده علیه این مLLدافع زن حقLوق بشLLر انتشLLار کتLLاب

«شکنجه سفید» بوده اسLLت کLLه در آن شLLاهدانی از اسLLتفاده از سLLلول انفLLرادی بLLه عنLLوان ابLLزار شLLکنجه و
سوءاستفادههای جنسی علیه زنان مدافع حقوق بشر در زندانهای ایران پرده برمی داشته است.
این بار اولی نیست که نرگس محمدی به صورت متوالی تحت تعقیب و محاکمه قضایی قرار میگیرد به خاطر
فعالیتهای حقوق بشریاش در ایران .او در یکم خرداد مطلع شد که شعبه ۱۱۷۷دادگLLاه کیفLLری دو مجتمLLع
قضایی قدس تهران او را طی حکمی به تاریخ  ۲۹اردیبهشت  ۱۴۰۰به  ۳۰ماه حبس تعزیری ۸۰ ،ضربه شالق
و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرده است .مبلغ یکی از این دو جریمههای نقLLدی  ۱۰۰میلیLLون ریLLال
اعالم شده و مبلغ دومی متعقابًLا توسLط سLLازمان زنLدانها بLه این مLدافع حقLوق بشLLر اعالم خواهLLد شLد.
اتهامات مطرح شده علیه او«فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران از طریLق انتشLار بیانیLه (بیانیLه
مبارزه با اعLLدام) ،تحصLLن در دفLLتر زنLLدان ،تمLLرد از ریاسLLت و مقامLLات زنLLدان (بLLرای پایLLان دادن بLLه تحصLLن
اعتراضی) ،تخریب شیشهها ،افترا و ایراد ضرب و جرح» اعالم شده است.
فرانت الین دیفندرز بسیار نگران است از اینکه نرگس محمدی که به صورت ناعادالنهای در پنج سLLال گذشLLته
بیشتر عمر خود را در زندان گذرانده است هم اکنون با حکم طوالنی مدت دیگری روبروسLLت .این نگLLرانی از
اینکه او بیش از دو ماه در سلول انفرادی نگهداری شده اسLLت و قسLLمت اعضLLم این زمLLان ممنLLوع التمLLاس
بوده است شدت مییابد .فLLرانت الین دیفنLLدذرز بLLر این بLLاور اسLLت کLLه محکLLومیت جدیLLد نLLرگس محمLLدی در
انتقامجویی از فعالیتهای صلحآمیز حقوق بشری او در ایران صورت گرفته است.
فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامیخواند تا:
 - ۱فورًا و بدون هیچ قید و شرطی محکومیت جدید علیه نرگس محمدی را بردارد چرا که بر این باور است که
او تنها به دلیل فعالیت های صلحآمیز حقوق بشری محکوم شده است.
 -۲اطمینان حاصل کند که تمام مراحل رفتار با نرگس محمدی در زندان بر اساس قطLLع نامLLه  ۴۳/۱۷۳مجمLLع
عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت»
باشد که در ۱۸آذر  ۱۳۶۷تصویب شده است.
 -۴اطمینان حاصل کند که نرگس محمدی در تمام مراحل دادرسی دسترسی کافی بLLه وکیLLل مLLدافع دارد و از
حق ارتباط تلفنی با خانوادهاش برخوردار است.
 -۵هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آنها اجازه انجام فعالیتهای مشLLروع
حقوق بشری را بدون هیچ شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.

لطفًا ما را در جریان هر اقدامی بگذارید که در مورد ذکر شده در باال به عمل آمده است.
با احترام فراوان،

آندرو آندرسن

