
 
 

۱۴۰۰ خرداد ۵
 ضربه شالق محکوم شد۸۰ ماه زندان و ۳۰ایران- نرگس محمدی به 

 م!!اه حبس۳۰دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران او را ب!ه ۱۱۷۷ به نرگس محمدی اطالع داده شد که شعبه ۱۴۰۰در یکم خرداد 
 ضربه شالق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرده اس!!ت. این زن فع!!ال حق!!وق بش!!ر اعالم ک!!رده ب!!ود ب!!ه دلی!!ل اینک!!ه۸۰تعزیری، 

مبنای این اتهامات را فعالیت های ادامه دار حقوق بشری، از جمله از درون زندان اوین و زنجان می داند و به دلی!!ل فق!!دان محاکم!!ه عادالن!!ه
از حضوردر روند دادگاه سر باز زده است و از این حکم سرپیچی خواهد کرد. 

محمدی    قائم مقام و سخنگوی  کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است. او رئیس کمیته اجرائی شورای ملی صلح نیز هست،نرگس
که یک اتالف سراسری علیه جنگ و برای تبلیغ و گسترش حقوق بشر است. او برای لغو مجازات اعدام در ایران کارزار به راه انداخت!!ه

 برنده جایزه پر انگر از طرف دولت سوئد به خاطر فعالیت های حقوق بشری شده است. این زن مدافع حق!!وق بش!!ر۱۳۹۰است و در سال 
به فعالیت های حقوق بشری از درون زندان نیز ادامه داده و اخیرًا کارزاری به نام »شکنجه سفید« علیه استفاده از سلول انف!رادی و دیگ!ر

 نفرش!!ان تحت۱۸ نف!ر ک!!ه ۲۳، ۱۴۰۰برخوردها و شرایط اهانت آمیز علیه زندانیان در ایران راه اندازی ک!!رده اس!!ت. در ف!!روردین س!!ال 
بازداشت بودند به این کارزار پیوستند و از استفاده از سلول انفرادی به عنوان ابزاری ب!!رای ش!!کنجه در زن!!دان های ای!!ران ط!!رح ش!!کایت

کردند.
 

۲۹دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران او راطی حکمی به ت!!اریخ ۱۱۷۷در یکم خرداد به نرگس محمدی اطالع داده شد که شعبه 
 ضربه شالق و پرداخت دو فق!!ره ج!!زای نق!!دی محک!!وم ک!!رده اس!!ت. مبل!!غ یکی از این دو۸۰ ماه حبس تعزیری، ۳۰ به ۱۴۰۰اردیبهشت 

 میلیون ریال اعالم شده و مبلغ دومی متعقابًا توس!!ط س!!ازمان زن!!دان ها ب!!ه این م!!دافع حق!!وق بش!!ر اعالم خواه!!د ش!!د.۱۰۰جریمه های نقدی 
اتهامات مطرح شده علیه او»فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق انتشار بیانیه )بیانیه مبارزه ب!!ا اع!!دام(، تحص!!ن در
دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان )برای پایان دادن به تحصن اعتراض!!ی(، تخ!!ریب شیش!!ه ها، اف!!ترا و ای!!راد ض!!رب و ج!!رح«

اعالم شده است. 

 دس!!تگیر و در۱۳۹۴این نخس!!تین ب!!ار نیس!!ت ک!!ه ن!!رگس محم!!دی ب!!ا آزار و تعقیب قض!!ایی و زن!!دان روب!!رو می ش!!ود. اوپیش ت!!ر در س!!ال 
 سال زندان محکوم شد ک!!ه ب!!ر اس!!اس۱۶، به اتهام »راه اندازی و مدیریت گروه های غیر قانونی« و چندین اتهام دیگربه ۱۳۹۵اردیبهشت 

۱۳۹۹ سال از آن قاب!ل اج!را ب!ود. در ط!ول حبس، متخصص!!ان س!!ازمان مل!ل باره!!ا از جمل!ه در یکم م!رداد ۱۰قانون مجازات اسالمی، 
 در زن!!دان زنج!ان ب!!ه کرون!ا مبتال ش!د و گ!!زارش داد ک!ه از۱۳۹۹درخواست آزادی او را کردند.  این مدافع حقوق بشر زن در مرداد ماه

۱۳۹۹ مهر م!!اه ۱۷مراقبت های پزشکی مناسب محروم بوده است. به گفته  رییس کل دادگستری استان زنجان، این مدافع حقوق بشر در 
بر اساس قانونی مبنی بر امکان کاهش مجازات زندان برای زندانیان سیاسی مصوبه اردیبهشت ماه همان سال، از زندان زنجان آزاد شد.

،  نرگس محمدی اظهار داشت که وی در دی ماه همان سال دو بار به دادگ!!اه احض!!ار ش!!ده اس!!ت ام!!ا حاض!!ر ب!!ه۱۳۹۹ اسفند ۹در تاریخ 
 اسفند برای شروع جلسه دادرسی فراخوان!!د. او ب!!ه »ب!!رهم زدن نظم زن!!دان« از۹حضور در دادگاه نشده است. احضاریه سوم وی را در 

جمله »حتک حرمت به مقامات زندان« ، »سازماندهی اجتماعات زندانیان« و »شکستن پنجره ها« متهم شده بود. این اتهام!!ات پس از آن
صورت گرفت که این مدافع حقوق بشر علیه خشونت فیزیکی و آزار جنسی مقامات زندان طرح شکایت کرده بود. 

 گروهی از زن!!دانیان۱۳۹۸پرونده جدید علیه نرگس محمدی به فعالیت های حقوق بشری او درون زندان برمی گردد. در تاریخ یکم دی ماه 
 در ای!!ران در دف!!تر۱۳۹۸سیاسِی از جمله نرگس محمدی در اعتراض به برخورد خشونت آمیز حکومت با اعتراض ه!!ای سراس!!ری آب!!ان 

زندان اوین دست به تحصنی سه روزه زدند. به ن!!رگس محم!!دی در روز س!!وم دی گفت!!ه ش!!د وکلیل ش تقاض!!ای مالق!!ات ب!!ا او را دارد. ام!!ا
هنگامی که او تحصن را ترک کرد مأموران امنیتی او را ب!!ا خش!!ونت دس!!تگیر کردن!!د و در ح!!الی ک!!ه از مچ دس!!ت ش خ!!ون می آم!!د ب!!ه او

 کیلوم!!تری۳۰۰دست بند زدند.  مأموران با توسل به خش!ونت او را در وس!یله نقلیه ای ق!رار دادن!!د و ب!!ه زن!!دان زنج!!ان در فاص!له بیش از 
تهران منتقل کردند. در حین این انتقال، این مدافع حقوق بشر مورد اهانت جسمی و آزار جنسی قرار گرفت.   
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 توضیح داد که چگونه مسئوالنویدئویی، و پس از دریافت احضاریه سوم دادگاه، نرگس محمدی با انتشار ۱۳۹۹ اسفند ۹در تاریخ 
زندان و رئیس وقت زندان اوین، غالمرضا ضیایی وی را مورد ضرب و شتم قرار داده، و در حین انتقال اجباری به زندان زنجان، او را
به طور نامناسب لمس کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده اند. این زن مدافع حقوق بشر آزار و اذیت جسمی و جنسی را بالفاص!!له
گزارش كرده و از آزارگران شکایت کرده بود. با این حال، نه تنه!!ا ش!!کایت او م!!ورد رس!!یدگی ق!!رار نگ!!رفت، بلک!!ه ق!!وه قض!!اییه پرون!!ده

جدیدی علیه این مدافع حقوق بشر زن گشود.

فرانت الین دیفندرز به شدت نگران تعقیب قضایی، خشونت جسمی، و آزار جنسی اعمال شده علیه نرگس محمدی است. این نگ!!رانی آنج!!ا
شدت می یابد که به نظر می رسد اتهامات مطرح شده علیه این مدافع حقوق بشر در انتقام جویی مقامات زندان از طرح شکایت او علیه آنان
و در پاسخ تالش های  او برای پاسخ گویی مسئوالن در قبال سوءرفتار با زندانیان است. فرانت الین دیفندرز ب!!ر این ب!!اور اس!!ت ک!!ه ن!رگس

محمدی تنها به دلیل فعالیت های حقوق بشری صلح آمیز و دفاع از حقوق زندانیان درایران مورد هدف قرار گرفته است. 

  فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامی خواند تا:

- فورًا و بدون هیچ قید و شرطی تعقیب و آزار قضایی نرگس محمدی را متوقف و از او رفع اتهام کنند.۱
 
-  تحقیقات فوری و بی طرفانه در مورد اهانت های جسمی و جنسی به نرگس محمدی در طی انتقال قهرآمیز اواز زن!!دان اوین ب!!ه زن!!دان۲

زنجان به عمل آورند، نتایج این تحقیقات را منتشر کرده و عدالت را در م!!ورد اف!!راد مس!!ئول ب!ر طب!!ق اس!!تانداردهای ملی و بین المللی ب!!ه
اجرا دربیاورند.

- هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آن ها اج!!ازه انج!!ام فعالیت ه!!ای مش!!روع حق!وق بش!ری را  ب!دون هیچ۳
شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.

     

https://www.bbc.com/persian/iran-features-55379872

