
 

۱۴۰۰ تیر خرداد ۴
ایران- گروهی از مدافعان حقوق بشر مورد ضرب و شتم و بازداشت موقت قرار گرفتند

 ، اتوموبیل نرگس محمدی و مصطفی نیلی و دو مدافع حقوق بشر دیگر در ش�ازند اس�تان مرک�زی متوق�ف و۱۴۰۰در بیست و هفتم خرداد 
 و این مدافعان برای چند ساعت بازداشت موقت شدند و تلفن های همراه شان با زور وضرب و شتم موقتاً توقیف ش�د. از ورود این گ�روه از

مدافعان به اراک به قصد بازدید از خانواده یک مدافع حقوق بشر زندانی در همین شهر ممانعت به عمل آمد. 

 نرگس محمدی  قائم مقام و سخنگوی  کانون مدافعان حق�وق بش�ر در ای�ران اس�ت. این زن م�دافع حق�وق بش�ر ب�رای لغ�و مج�ازات اع�دام در
  برنده جایزه پ�ر انگ�ر از ط�رف دولت س�وئد ب�ه خ�اطر فعالیت ه�ای حق�وق بش�ری ش�ده۱۳۹۰ایران کارزار به راه انداخته است و در سال 

 است. او به فعالیت های حقوق بشری از درون زندان نیز ادامه داده و اخیراً بعد از آزادی از زندان، کارزاری به نام »شکنجه سفید« علی��ه
استفاده از سلول انفرادی و دیگر برخوردها و شرایط اهانت آمیز علیه زندانیان در ایران راه اندازی کرده است.

 مصطفی نیلی یک مدافع حقوق بشر و وکیل است که وکالت از زندانین زیادی از جمله فعالین حقوق دانشجویی را بر عهده داشته است. او
  در نتیجه ش�رکت در ی�ک راهپیم�ایی مس�المت آمیز در ادام�ه اع�تراض ب�ه نت�ایج انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری خ�رداد۱۳۸۸در دی ماه سال 

  دادگاه انقالب این مدافع حقوق بش�ر را ب�ه اته�ام »اجتم�اع و تب�انی ب�ه قص�د اق�دام علی�ه۱۵ شعبه ۹۹همان سال بازداشت شد. در آبان سال 
 ام��نیت ملی« ب��ه س��ه س��ال و از ب��ابت »فع��الیت تبلیغی علی��ه نظ��ام« ب��ه ش��ش م��اه حبس محک��وم ک��رد. مص��ادیق این اتهام��ات، ش��رکت در

  دادگاه تجدید۵۴اعتراضات و انتشار مطالب انتقادی درباره برخورد خشونت آمیز با معترضان در وبالگ شخصی ایشان اعالم شد. شعبه 
  مش�غول تحم�ل حبس و اج�رای حکم در۹۳ آب�ان ۲۷ ت�ا ۹۰ ت�یر م�اه ۲۷ تایید کرد و این مدافع  از تاریخ ۹۰نظر این حکم را اردیبهشت  

زندان رجایی شهر بود. 

 ، اتوموبیل ن�رگس محم�دی و مص�طفی نیلی و دو م�دافع حق�وق بش�ر دیگ�ر در ش�ازند اس�تان مرک�زی توس�ط۱۴۰۰در بیست و هفتم خرداد 
 نیروهای امنیتی متوقف شد و این مدافعان برای چند ساعت تحت ب�ازجویی و بازداش�ت م�وقت ق�رار گرفتن�د و تلفن ه�ای همراه ش�ان ب�ا زور
 وضرب و شتم موقتاً توقیف شد. عالوه بر این، از ورود این گروه از مدافعان که قصد بازدید از خانواده یک مدافع حقوق بش�ر زن�دانی در
 اراک را داشتند ممانعت به عمل آمد. اتوموبیل این مدافعان در میانه اتوبان شازند در حالی متوقف ش�د ک�ه این م�دافعان ب�ه س�ختی توانس�تند
 کنترل وسیله نقیله خود را حفظ کنند، پس از پیاده شدن مصطفی نیلی و نرگس محمدی مورد ضرب و ش�تم ق�رار گرفتن�د و تلفن همراه ش�ان
 با اعمال زور ضبط شد.سپس، به این گروه از مدافعان دستور دادستانی شازند مبنی بر ممانعت از ورودشان ب�ه ش�هر و برخ�ورد قهرآم�یز

با ایشان نشان داده شد. در نتیجه وسیله نقلیه ایشان با اسکورت مقامات امنیتی از شازند به اراک و سپس به تهران منتقل شد. 

 این اولین بار نیست که گروهی از مدافعان حقوق بش�ر م�ورد حمل�ه ق�رار می گیرن�د و از ورود آنه�ا ب�ه ش�هری در ای�ران مم�انعت ب�ه عم�ل
  نرگس محمدی به همراه گروهی دیگ�ر از م�دافعان در راه س�فر ب�ه ش�یراز ب�رای مالق�ات ب�ا خ�انواده۱۴۰۰می آید. در بیست و دوم خرداد 

 یک زندانی اعدام شده بود که از باقی مدافعان جدا شد. از او خواسته شد تا اتوموبیل را ترک کند و متعاقباً مورد ضرب و شتم قرار گ��رفت
 که موجب ایجاد سه کبودی بزرگ بر بدن او شد. مقام�اتی ک�ه این م�دافع زن حق�وق بش�ر را دس�تگیر کردن�د ب�ه او ک�ارت شناس�ایی ی�ا حکم
 قض�ایی نش�ان ندادن�د، او را در اتوم�وبیلی فاق�د آرم و نش�انه ارگ�ان خاص�ی چن�د س�اعت در بازداش�ت م�وقت نگ�ه داش�تند و در حالی ک�ه در

مکان هایی نامعلوم رانندگی می کردند او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. 

 فرانت الین دیفندرز به شدت نگران این دو حمله به گروهی از مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محم�دی و مص�طفی نیلی و ب�ه ص�ورت
کلی بازداشت های موقت و در معرض خطر قرار دادن جان آن ها در حین رانندگی است. 

 فرانت الین دیفندرز، نگرانی شدید خود را از افزایش آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر از طریق استفاده از بازداشت های موقت، ممنوعیت
 سفر، و تعقیب قضایی آن ها اعالم می کند. این نگرانی آنجا شدت می یابد که به نظر می رسد اقدامات صورت گرفته علیه این مدافعین حقوق
 بشر در انتقام جویی از فعالیت های حقوق بش�ری ص�لح آم�یز آن ه�ا ب�رای حم�ایت از دیگ�ر م�دافعان حق�وق بش�ر ص�ورت گرفت�ه و در جهت

خاموش کردن صدای آنهاست . 



 فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامی خواند تا: 

 -  تحقیقات فوری و بی طرفانه در مورد این دو حمله علیه نرگس محمدی و مص��طفی نیلی و دیگ��ر م��دافعین حق��وق بش��ر ص��ورت داده و۱
نتایج این تحقیقات را منتشر کرده و عدالت را در مورد افراد مسئول بر طبق استانداردهای ملی و بین المللی به اجرا دربیاورند.

- تمام تمهیداتی که الزم است را به کار ببندند تا امنیت جسمی و روانی مدافعین حقوق بشر و اعضای خانواده آن ها تامین شود. ۲

 - 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.


