 ۲۷آبان ۱۴۰۰
ایران -نرگس محمدی با ضرب و شتم بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد و در معرض اجرای حکم شالق قرار دارد
در روز چهارشنبه  ۲۶آبان  ۱۴۰۰نرگس محمدی از طریق یک تماس تلفنی کوتاه به خانوادهاش اطالع داد ک ه ب ه ی ک س لول انف رادی در
در بند دو الف زندان اوین منتقل شده است که توسط نیروهای امنی تی وابس ته ب ه س پاه پاس داران ای ران کن ترل میش ود .او در  ۲۵آب ان در
حالی ک ه در دومین س المرگ یکی از معترض انی ک ه در آب ان  ۹۸کش ته ش د ش رکت داش ت ب ا خش ونت و ض رب وش تم ب دون اینک ه حکم
بازداش تی ب ه او نش ان داده ش ود بازداش ت ش د .او در تم اس تلف نی اعالم ک رد حکم  ۳۰م اه زن دان و  ۸۰ض ربه ش الق ک ه توس ط ش عبه
 ۱۱۷۷دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در اول خرداد صادر شده بود به او ابالغ شده است.
نرگس محمدی قائممقام و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است .او رئیس کمیته اجرائی شورای ملی صلح نیز
هست ،که یک اتالف سراسری علیه جنگ و برای تبلیغ و گسترش حقوق بشر است .او برای لغو مجازات اعدام در ای ران ک ارزار ب ه راه
انداخته است و در سال  ۱۳۹۰برنده جایزه پر انگ ر از ط رف دولت س وئد ب ه خ اطر فعالیته ای حق وق بش ری ش ده اس ت .این زن م دافع
حقوق بشر به فعالیتهای حقوق بش ری از درون زن دان ن یز ادام ه داده و اخ یراً ک ارزاری ب ه ن ام «ش کنجه س فید» علی ه اس تفاده از س لول
انفرادی و دیگر برخوردها و شرایط اهانت آمیز علیه زندانیان در ایران راهاندازی کرده است .در فروردین س ال  ۲۳ ،۱۴۰۰نف ر ک ه ۱۸
نفرشان تحت بازداشت بودند به این کارزار پیوستند و از اس تفاده از س لول انف رادی ب ه عن وان اب زاری ب رای ش کنجه در زن دانهای ای ران
طرح شکایت کردند.
در روز  ۲۶آبان  ۱۴۰۰نرگس محمدی از طریق یک تماس تلفنی کوتاه به خانوادهاش اطالع داد که ب ه ی ک س لول انف رادی در در بن د دو
الف زندان اوین منتقل شده است که توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران ایران کنترل میشود .او روزپیشش یعنی در  ۲۵آب ان
در حالی که در دومین سالمرگ یکی از معترضان که در آبان  ۹۸کشته ش د ش رکت داش ت ب ا خش ونت و ض رب وش تم ب دون اینک ه حکم
بازداش تی ب ه او نش ان داده ش ود بازداش ت ش د .او در تم اس تلف نی اعالم ک رد حکم  ۳۰م اه زن دان و  ۸۰ض ربه ش الق ک ه توس ط ش عبه
 ۱۱۷۷دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در اول خرداد صادر شده بود بالفاصله در مورد او اجرایی شده است.
در یکم خرداد  ۱۴۰۰به نرگس محمدی اطالع داده شد که شعبه ۱۱۷۷دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران او را ب ه  ۳۰م اه حبس
تعزیری ۸۰ ،ضربه شالق و پرداخت دو فقره جزای نق دی محک وم ک رده اس ت .این زن فع ال حق وق بش ر اعالم ک رده ب ود ب ه دلی ل اینک ه
مبنای این اتهامات را فعالیتهای ادامهدار حقوق بشری ،از جمله از درون زندان اوین و زنجان و طرح شکایت از سٔورفتار با او در حین
انتقال از زندان اوین به زندان زنجان میداند و به دلیل فقدان محاکمه عادالن ه از حض وردر رون د دادگ اه س ر ب از زده اس ت و از این حکم
سرپیچی خواهد کرد .اتهامات مطرح شده علیه او«فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق انتشار بیانی ه (بیانی ه مب ارزه
با اعدام) ،تحصن در دفتر زندان ،تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی) ،تخریب شیشهها ،افترا و ای راد
ضرب و جرح» اعالم شده است.
دستگیری نرگس محمدی در حالی صورت میگیرد که دادگاه مردمی بین المللی آبان  ۹۸هفته گذشته از ۱۸تا  ۲۳آب ان  ۱۴۰۰در لن دن ب ه
صورت نمادین برگزار شد .در طی این رویداد ،شاهدان در مورد جنایاتی ک ه توس ط نیروه ای امنی تی ای ران در طی اعتراض ات آب ان ۹۸
صورت گرفته بود شهادت دادند که به اذعان بیانیه پای انی این دادگ اه ،ممکن اس ت ح اوی مص ادیقی ج دی ب رای نقض حق وق بش ر و ح تی
جنایت علیه بشریت باشد .در این زمینه عفو بین الملل دست کم  ۳۲۴مورد مرگ زن ،کوک و مرد را مستند کرده است که با
استفاده از نیروی قهری کشنده و نامتناسب در طی تضاهراتهای سراسری که از تاریخ  ۲۴تا  ۲۹آبان  ۱۳۹۸و در اعتراض ب ه اف زایش
چشمگیر و یکباره قیمت بنزین صورت گرفت کشته شدند.
فرانت الین دیفندرز به شدت نگران تعقیب قضایی ،خشونت جسمی ،و دستگیری نرگس محمدی است .این نگرانی نسبت به اتهام ات جدی د
مطرح شده علیه او جمله حکم  ۳۰ماه زندان و به ویژه  ۸۰ض ربه ش الق ک ه ق ریب الوق وع ب ه نظ ر میرس د ش دت میگ یرد .ف رانت الین
دیفندرز معتقد است نرگس محمدی به دلیل تالش برای گرامیداش ت کشتهش دگان اعتراض ات فراگ یر آب ان  ۹۸م ورد انتق امجویی مقام ات
ایرانی قرار گرفته است و بر این باور است که نرگس محم دی تنه ا ب ه دلی ل فعالیته ای حق وق بش ری ص لح آم یز و دف اع ازح ق آزادی
تجمعات و تشکالت در درایران مورد هدف قرار گرفته است.

فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامیخواند تا:
 -۱فوراً و بدون هیچ قید و شرطی ،نرگس محمدی را آزاد و تعقیب و آزار قضایی علیه او را متوقف کند.
 - ۲اطمینان حاصل کند که تمام مراحل برخورد با نرگس محمدی در زندان بر اساس قطع نامه  ۴۳/۱۷۳مجمع عمومی سازمان ملل مبنی
بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» باشد که در ۱۸آذر  ۱۳۶۷تصویب شده است.
 - ۳اطمینان حاصل کنند که نرگس محمدی در هنگام بازداشت امکان دسترسی به وکیل و تماس تلفنی با خانوادهاش را دارد.
 - ۴هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آنها اج ازه انج ام فعالیته ای مش روع حق وق بش ری را ب دون هیچ
شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.

