
 

 

 

  و  مدنی   جامعه  سرکوب   برجام،  احیای مذاکرات  با همزمان  :۱۴۰۰  اسفند ۳ ایران؛  بشر   حقوق سازمان

  سرشناس فعال  محمدی،  نرگس   زندان  ماه  دو و  سال ۸  محکومیت  است.  شده  تشدید بشر   حقوق مدافعان

 هایخانواده  از  یکی  کمدست  منزل   و  بازداشت  راغب احمدی زرتشت   همچنین  است. شده  قطعی بشر،  حقوق 

 است.  گرفته  قرار  تفتیش مورد  گذشته  روزهای  در دادخواه

  بشر  حقوق  مدافعان  دیگر  و  محمدی نرگس  فوری آزادی  و اتهام  رفع   خواستار  ایران  بشر   حقوق سازمان

  قرار  اسالمی  جمهوری  با  مذاکرات  صدر در  را  بشر حقوق مسئله  تا  خواهدمی جهانی  جامعه  از و است

  توافق  به رسیدن  برای  نباید جهانی  »جامعه  گفت: باره این در  سازمان این  مدیر   مقدم،  امیری محمود  دهند. 

  مردم   بنیادین حقوق  که  توافقی هرگونه  ببندد.  ایران در  بشر  حقوق  گسترده  نقض بر   را  چشمانش ایهسته 

 بود.«  نخواهد  پایدار  نگیرد، نظر  در  را  ایران

  بشر،  حقوق  فعال  محمدی، نرگس  زندان  ماه  دو  و  سال  ۸ محکومیت  مدنی، جامعه  سرکوب  جدید  موج پی  در

  دادخواه،  مادر منزل  و  بازداشت  راغب  احمدی  زرتشت  همچنین،  است. شده قطعی وی، اعتراض  عدم  درپی

 است.  گرفته قرار  تفتیش مورد  اکملی،  شهناز



 

 

  ،شالق ضربه   ۷۴  تعزیری، حبس  سال ۸  به تهران  انقالب  دادگاه ۲۶  بدوی   شعبه  توسط   پیشتر  محمدی نرگس

 بود.  شده  محکوم  اجتماعی هایمحرومیت  سایر و  تبعید   سال ۲

  شعبه  توسط  جاری سال  ماه خرداد  در  نقدی جزای  فقره دو  پرداخت   و  شالق  ضربه ۸۰  زندان، ماه  ۳۰  حکم

  جمهوری  نظام  علیه  تبلیغی   »فعالیت  نظیر  اتهاماتی برای  تهران   قدس قضایی مجتمع  دو  کیفری دادگاه ۱۱۷۷

  مقامات  و  ریاست  از تمرد  و  زندان  دفتر در تحصن  اعدام(،  با   مبارزه )بیانیه بیانیه   نتشارا طریق  از اسالمی

 بود.   شده صادر او علیه  اعتراضی(« تحصن  به دادن  پایان )برای  زندان

 است. داده خبر   ورامین  قرچک زندان  به  محمدی  نرگس  انتقال از همچنین  رحمانی  تقی 

  برقرارند.   کماکان او  احکام  اما  شد  اعزام  مانیدر مرخصی   به  اسفند  سوم روز محمدی نرگس

  استعفای نامه کنندگان  امضاء از و    مدنی  فعال راغب، احمدی  زرتشت  ماه، اسفند  ۲  دوشنبه روز  همچنین 

  و  کنشگر این خانه  تفتیش   به اقدام بازداشت   زمان  در ماموران شد.  بازداشت   ایران اسالمی جمهوری رهبر 

  منتشر  اطالعاتی  تاکنون  راغب  احمدی  آقای بازداشت  دالیل  درباره اند.دهکر او  شخصی  لوازم  برخی ضبط 

 است.  نشده

  آبان  اعتراضات  شدگانکشته از فر،انصاری  فرزاد  پدر فر،انصاری  امین  ماه بهمن ۲۹ شنبه،  روز  همچنین 

  یا هاگروه  فع ن  به  »تبلیغ  اتهام به او  شد.  بازداشت   بهبهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای به   مراجعه پی در ، ۹۸

 فرانصاری  فرزاد  برادر فر،انصاری  آرمان  بود. شده  احضار  اسالمی«  جمهوری  نظام  مخالف  های سازمان 

 شد. بازداشت   بهبهان در ماه  اسفند  یکم   شنبه، یک   روز پدرش بازداشت   از پس  روز  یک   نیز،

  قرار  بازرسی مورد  ادخواهد  های خانواده از و  مدنی  فعال اکملی، شهناز  منزل روز، همین در دیگر  سوی از

  وی  خانواده به   امنیتی ماموران شد.  توقیف  تاپ لپ  و  همراه  تلفن  همچون   او کامپیوتری لوازم  تمام  و گرفت 

  اوین  دادسرای به  را  خود  روز  پنج  ظرف  باید  خانواده،  فرزند  دیگر  بیگی،کریم  مریم  که اند داده هشدار

 کند.  معرفی

 


