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ایران – زهرا محمدی مدافع حقوق بشر به پنج سال زندان محکوم شد
در روز  ۲۵بهمن  ۱۳۹۹به زهرا محمدی مدافع حقوق بشر در ایران اطالع داده شد که شعبه  ۴دادگاه تجدید نظ,,ر اس,,تان کردس,,تان او را
به خاطر فعالیتهای حقوق بشری و فرهنگی و عضویت درانجمن فرهنگی در مناطق کردنش,,ین ای,,ران ب,,ه پنج س,,ال زن,,دان محک,,وم ک,,رده
است.
زهرا محمدی مدیر و از اعضای هیئت مؤسس انجمن اجتماعی فرهنگی نوژین است که در سال  ۱۳۹۰تأسیس و در س,,ال  ۱۳۹۲مج,,وز
رسمی فعالیت دریافت کرده است .این انجمن در راستای ارتقاء آگاهی در زمینه حقوق فرهنگی و قانونی گروههای قومی فعال ب,,وده اس,,ت
و به آموزش امور فرهنگی از طریق برگزاری کالسهای زبان ک,,ردی در ش,,هرهای مختل,,ف اش,,تغال داش,,ته اس,,ت .این انجمن همچ,,نین ب,,ه
آموزش در زمینه محیط زیست میپرداخته است.
در روز  ۲۵بهمن  ۱۳۹۹به زهرا محمدی اطالع داده شد که شعبه  ۴دادگاه تجدید نظ,,ر اس,,تان کردس,,تان طی حکمی ب,,ه ت,,اریخ  ۲۱بهمن،
محکومیت این مدافع حقوق بشر را از ده سال به پنج سال کاهش داده است.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این مدافع حقوق بشر روز  ۲۷بهمن  ،۱۳٩٨در ش,,عبه  ۱دادگ,,اه انقالب س,,نندج برگ,,زار ش,,د و در
تاریخ  ۲۴تیر  ،۱۳۹۹حکم  ۱۰سال حبس از بابت اتهام «تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی» به خ,,اطر تأس,,یس انجمن
اجتماعی فرهنگی نوژین به قصد براندازی به وکیل وی ابالغ شد.
این مدافع حقوق اقلیتهای قومی در تاریخ  ۲خرداد  ۱۳۹۸توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ  ۱۱آذر همان سال ،با تودیع قرار
وثیقه  ۷میلیارد ریالی به صورت موقت و تا زمان پایان دادرسی از زندان س,,نندج آزاد ش,,د .در ط,,ول این بازداش,,ت م,,وقت این زن م,,دافع
حقوق بشر ،او از دسترسی به داروهای الزم برای بیماری گوارشی محروم ماند .عالوه بر این ،گفت,,ه میش,,ود ک,,ه ب,,ه دس,,تگیری اعض,,ای
خانواده تهدید شد و برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت.
فرانت الین دیفندرز ،ص,,دور این حکم ب,رای زه,را محم,,دی را محک,وم میکن,د چ,,را ک,,ه ب,ر این ب,,اور اس,,ت ک,ه این حکم تنه,,ا ب,ه خ,اطر
فعالیتهای صلحآمیز حقوق بشری و قانونی اودر آگاهیرسانی درباره حقوق اجتماعی و فرهنگی اقلیتهای بومی بوده است که در اص,,ل
 ۱۵قانون اساسی ایران هم بر آن تصریح شده است.
فرانت الین دیفندرز مقامات ایران را فرامی خواند تا:
 -۱فوراً و بدون هیچ قید و شرطی محکومیت زهرا محمدی بردارد چرا که فرانت الین دیفندرز ب,,ر این ب,,اور اس,,ت ک,,ه او تنه,,ا ب,,ه دلی,,ل
فعالیتهای مشروع حقوق بشری مجازات شده است.
 -۲فوراً تعقیب قضایی مدافعین حقوق بشر را در ایران متوقف کند و امکان دسترسی بدون تبعیض آنان به عدالت را فراهم کند.
 -۳هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کن,د و ب,,ه آنه,ا اج,ازه انج,ام فعالیته,ای مش,روع حق,,وق بش,,ری را تحت ه,ر
شرایطی بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.

