
 احضار نرگس محمدی به زندان؛ سازمان حقوق بشر ایران خواستار واکنش جامعه جهانی شد 
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احکام صادره علیه نرگس محمدی، هم بر اساس قوانین بین المللی و هم براساس قوانین جمهوری  »

 «.اند اسالمی، غیر قانونی است و فقط در راستای آزار بیشتر این مدافع حقوق بشر در نظر گرفته شده 

 

نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر که به  : ۱۴۰۰اسفند  ۱۶سازمان حقوق بشر ایران؛ 

نری قلب از زندان به مرخصی درمانی اعزام شده بود، باید برای  تازگی برای انجام عمل عروق کرو 

 .اسفند به زندان بازگردد ۱۷گذراندن محکومیت خود، روز سه شنبه  

های سازمان حقوق بشر ایران با تاکید مجدد بر این نکته که هیچ کنشگر مدنی نباید به خاطر فعالیت 

یت قرار گیرد، فراخواندن نرگس محمدی به  بشردوستانه به زندان محکوم شود یا مورد آزار و اذ

داند. این سازمان  زندان را با توجه به وضعیت سالمتی او، بازی با جان این کنشگر حقوق بشر می 

 خواهد تا با واکنش فوری خود از حبس این مدافع حقوق بشر جلوگیری کند. از جامعه جهانی می 



در این باره گفت: »احکام صادره علیه نرگس  مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، محمود امیری 

محمدی، هم بر اساس قوانین بین المللی و هم براساس قوانین جمهوری اسالمی، غیر قانونی است  

اند. ما از جامعه مدنی ایران و  و فقط در راستای آزار بیشتر این مدافع حقوق بشر در نظر گرفته شده 

  قانونی نرگس محمدی تالش کنند«.   حقوق خواهیم تا برای دفاع از جامعه جهانی می 

هنگام شرکت بر سر مزار ابراهیم کتابدار، از   ۱۴۰۰آبان  ۲۵نرگس محمدی آخرین بار روز  

پس از گذشت بیش از دو ماه، تقی رحمانی،     ، بازداشت شده بود. ۹۸شدگان اعتراضات آبان  کشته 

ضربه   ۷۰سال زندان و بیش از   ۸ای« به دقیقه  ۵همسر او، اعالم کرد که نرگس »در دادگاهی 

 شالق محکوم شده است. 

صادر و اوایل مهر ماه   ۱۴۰۰دیگری که حکم آن اوایل خرداد ماه  نرگس محمدی، در طی پرونده 

ضربه شالق محکوم شده بود. این حکم در   ۸۰ماه زندان و  ۳۰همان سال به تایید رسیده است، به 

در اعتراض به »کشتار معترضین در   ۱۳۹۸ین در سال  ارتباط با تحصن خانم محمدی در زندان او

 هایی که از داخل زندان نوشته بود، صادر شده است. خیابان« و همچنین نامه 

روز بازداشت، از زندان به   ۱۰۰، پس از حدود ۱۴۰۰اسفند ماه  ۳شنبه، نرگس محمدی روز سه 

گی یكی  وشت: »او دچار گرفته مرخصی درمانی اعزام شد. تقی رحمانی در آن روز در توییتر خود ن

 از عروق قلب شده بود كه تحت عمل قرار گرفت«. 

زندان اوین سپری   ۲۰۹های انفرادی بند  روز را در سلول  ۶۴در این بازداشت، نرگس محمدی مدت  

 کرد و در تمام این مدت از مالقات یا تماس با وکیل خود محروم بود. 

اردیبهشت   ۱۵های مدنی را دارد، پیشتر، از اطر فعالیت نرگس محمدی که سابقه چندین بازداشت به خ

 را در زندان گذرانده بود.   ۱۳۹۹مهر   ۱۷تا    ۱۳۹۴

 


