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 فراخوان اقدام فوری
 

 در خطر است بیماری کرونا جان نرگس محمدی به خاطر
های  از بیماری   و همزمان ا   ست که ا   . این در حالی است   شده   مشکوک به کرونا   عالئمدچار    در زندان حقوق بشر    مدافع نرگس محمدی،  

سالمت و جان او را   ،در شرایط غیرانسانی نگهداری او  و  جلوگیری از دسترسی وی به خدمات پزشکیبا  مقامات . بردرنج می  خود  ین پیش 

و بدون قید و شرط آزاد    درنگبی   باید   برد ودر زندان به سر می آمیز حقوق بشری  های صلح او تنها به دلیل فعالیت اند.  به خطر انداخته 

 شود.  

 .یدکن ی الگوبردار یراز متن ز یا یسیدقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنوا
 

 ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای ابراهیم رئیسی

 دفتر نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو 

c/o Permanent Mission of Iran to the UN, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland 
 

 جناب آقای رئیسی،
 

 عالئم  و  کروناست  بهمشکوک به ابتالء    ریت  9  از  ،استزندانی شده    رعادالنهیغ  1394سال    بهشتیاز ارد  و  برد یرنج م  ی ماریاز ب   که  یبشر  حقوق   مدافع   ، یمحمد  نرگس

  نیمسئول  ،یو  سالمت وضع  شدن  ترمیوخ  رغمیعل.  است  شده  ظاهر  یو  در  یائ یبو   حس دادن  دست  از  و  عضالت  و  مفاصل  درد نفس،  یتنگ  سرفه، جمله؛  زا  یماریب  این

  زندگی سالمت و    هی رو  ن یا   .  زنندهم سرباز میانجام شده    ریت  18که در    یشیآزما  جی نتا  از اعالم   اند ومحروم کرده  یپزشک  های مراقبت  به   یدسترس  از   او را   چنان هم

 های به دلیل انجام عمل  اش نیزبدن  یمنیا  ستمیو س  است  یویر  یماریب مبتال به یک    اینکه او  به  توجه  با به ویژه    را در معرض خطر قرار داده است،  نرگس محمدی

 تضعیف شده است.   1398 و 1397 یهاسالدر  یجراح
 

به خدمات    ی دسترس  از   او   ن،مسئوال با تعمد   منتقل شد. از آن زمان،به زندان زنجان    ن یزندان او   از   آمیزخشونتبه صورت    1398دی    3در تاریخ  نرگس محمدی  

 ی تخصص  مراکز   به  او  انتقال   مانع   ی دادستان   و  زندان   مقامات .  است  رحمانه، غیرانسانی و ترذیلیبی  رفتاریا  شکنجه    نوعی  مصداق  امر   ن ی ا.  استمانده  محروم    ی درمان 

  ا ب  او  نیچن  هم نشده است.    د یتمد   ن یاز زمان انتقال او از زندان او   ها، هی ر   در   خونلخته    مانع   ی داروها  ی برا  ی و  یهانسخه  جه، ینت  در .  اندشده  زندان   از   خارج   ی درمان 

  است   سال  کی  به کینزد  ن،یمسئولبه مرگ شده است.   دیاز آنان تهد   یکیو چنانکه گزارش شده توسط   شودیم  ینگهدار  جا کی   در  بار خشونت  جرائم   محکوم به  زنان

 .  رسانندینم  او دست  به آورندیم یبرا  خانواده  که را  یهائ نیتامیو و لباس   ،اتی نشر و کتب  و اند نداده را  فرزندانش با یتلفن تماس  اجازه  او به   که
 

اش در های حقوق بشریبه دلیل فعالیت  که  دادند  اطالعو به او    هرا در زندان زنجان مالقات کرد  ی نرگس محمد  ،یتیامن  و   یمقامات دادستان   1398اسفند    3  روز

از داخل   هاییبیانیهصدور    ازند  عبارت  »مصادیق جرم« قلمداد شدهبه عنوان    از سوی مقامات که  ییها تیفعالاز جمله  .  است  امنیتی متهم شدهجرم    به چندین  زندان

همچنین    ، و1398آبان    ان در معترض   ارکشتو    ،یانواع شکنجه و بدرفتار  گرید  و  یدر سلول انفراد  یافراد به مدت طوالن   یاعدام، نگهدار  مجازات  یتمحکومدر    زندان

  جادی ا»اتهام    به نیز    دیگر   کیفری پرونده    کی به او اطالع دادند که    نیکشور. مقامات هم چن  ی اسینظام س  نوع  تعیین   خصوص  در  رفراندوم   برگزاری   درخواستطرح  

 30  خی از تار  ،نیدر زندان او   یزندان زنان    گری د   هراهم   به  زندان  در  تحصن  لی. اتهام اول به دلاندگشوده  او  هیعل    «نیزندان او  سی رئ   به  افترا»  و  «زنداننظم  در    اخالل

 نی زندان او  س یرئ علیه    1398ماه    ید  درنرگس محمدی  ی است که  تیشکا  به دلیلاست. اتهام دوم    1398آبان    ان معترض ار  کشت در اعتراض به    1398  ید  3آذر تا  

  منجراقدامات   ثبت کرد. نرگس محمدی گفته است که این زنجان زندان به او انتقال نی ح درنرگس محمدی  ضرب و جرحو  به مرگ دیتهد  ،یفحاش اقدام به از بابت

 .  شد  یاشهیدر ش ک یشدن دستش در برخورد با    دهی بر و یبدن و یکبود  به
 

حقوق    ز ی صلح آم   ی ها ها به دلیل فعالیت ن چرا که او ت   د ی کن   آزاد   از زندان   را   ی و شرط نرگس محمد   د یق   بدون   و   فورا که    کنم درخواست می اینجانب مصرانه از شما  

، به نگهداری  د ی ده   قرار  ی و   اری اخت   دردر خارج از زندان    را  او   از ی ن   مورد  ی که بدون فوت وقت خدمات درمان   کنم تا زمان آزادی، درخواست می است.    شده  ی زندان   یبشر 

د.  ی بازگردان  ن، یاو   زندان   ی عن ی ،شد و او را به همان جائی که قبال نگهداری می  دادهو جان او را به مخاطره انداخته خاتمه  شتهتنبیهی دا او در زندان زنجان که جنبه 

  ها شکنجه و دیگر بدرفتاری مقابل    در   از او   و   اش دسترسی داشته باشد و تماس با فرزندان   خانواده با    مالقات به    برد در زندان به سر می   کسب اطمینان کنید مادام که لطفا  

 مورد رسیدگی و تحقیق قرار بگیرد.  طرف  مستقل و بی   نهادتوسط یک  هر چه سریعتر  باید    بدرفتاری . ادعاهای او در خصوص شکنجه و دیگر انواع  شود  محافظت 

 با احترام 
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 ی لی تکم اطالعات

 
در دی ماه نرگس محمدی این شکایت را . زده استسر باز   بدرفتاری و تخلف  مبنی بر شکایت نرگس محمدی علیه رئیس زندان اوین رسیدگی بهدادستانی تهران از 

بنا به  که  کند(  قوه قضائیه انجام وظیفه می  ارت که تحت نظنهادی  یک نسخه از گزارش پزشک قانونی )   ن از داد  هم چنین  مقامات دادستانیاند.  به ثبت رس   1398

،  در جریان انتقال خشونت آمیز از زندان اوین به زندان زنجان دچار کبودی و جراحت شده است 1398دی ماه در تایید شده است که او در آن گفته نرگس محمدی 

سایر رفتارهای به شکنجه و    به طور علنی  وی  یس زندان اوین به دلیل متهم کردن باید از رئ   نرگس محمدی اند که  آنان در عوض به وکیل وی گفتهکنند.  خودداری می

 عذرخواهی کند.   رحمانه، غیرانسانی و ترذیلیبی
 

برند. خانواده وی بارها به دفتر دادستانی استان زنجان مراجعه کرده و ج مینزن دیگر در زندان زنجان از عالئم ابتالء به کرونا ر 11، نرگس محمدی و 1399تیر  9از 

اما مسئولین از مطلع کردن آنان از نتیجه    زن دیگر آزمایش کرونا به عمل آمد   11های مکرر، از او و  تیر، پس از پیگیری  8اند. در  خدمات پزشکی کردهدرخواست  

شد، به مکانی دیگر  در آنان مشاهده نمی چندین زن را که در همان بخش زندانی بودند اما عالئمی از ابتال   ، لینکنند. حوالی همان زمان، مسئوآزمایش خودداری می

در خطر   بیماری ریوی   ابتالی مزمن به یک   . او به دلیله استاند دامن زدزن دیگر به کرونا مبتال شده  11که نرگس محمدی و    نگرانی انتقال دادند. این امر به این  

های بطور مرتب دارواستفاده کند و     اسپری تنفسیاز  نرگس محمدی نیاز دارد که  همراه است و    تنفسی  تمشکالبا   . این بیماریشدید و حتی مرگ قرار دارد بیماری

و حداقل هر شش ماه   بطور مرتباند که یک دکتر متخصص باید دکترها به او توصیه کرده کند. دریافتهایش هدر ری خون قادی برای جلوگیری از لخته شدنعضد ان 

خدمات پزشکی تخصصی دسترسی او به    ،1398دی    3علیرغم این توصیه پزشکان، از زمان انتقال به زندان زنجان در  تنظیم کند.    و میزان داروی او را   او را معاینه   یکبار

طبق  اند که  دفتر دادستانی در استان زنجان به خانواده وی گفتههای او تجدید نشده و دارو های حیاتی خود را دریافت نکرده است.  نسخه  ،نداشته است. در نتیجه

  له با شیوعمقاب   در زندان برای  پاشیبه دنبال عملیات گسترده سم  ،1399شود. در فروردین    از زندان به بیرون بردهاو نباید    ،مسئولین وزارت اطالعاتدستورصریح  

  . برد های شدید و درد قفسه سینه رنج سرفه  ازها  هفته ، نرگس محمدی برایساس

 
نرگس محمدی در کنار زنان  ایران و  ناقض  هم    ،آمیزه جرائم خشونتوم بکمح  نگهداشتن  و استانداردهم بر خالف  قوانین  بینقوانین  تصریح    که  المللی استهای 

زندانی که به جرم  یک  ،  1398نگهداشته شوند. در فروردین    آمیزخشونت  محکوم به جرائم از زندانیان    جدا  باید آمیز  خشونترغیمحکوم به جرائم    زندانیان  کنندمی

کارکنان همین طور توسط  و  زندانیان  دیگر  توسط    زنجان   در زندان   زندانیان  جرح ضرب و  موارد    نرگس محمدی را تهدید به مرگ کرد.  ،قتل زندانی شده بودارتکاب  

بدتر شدن  ناامن باعث    طی شرا  ن یاکنند.  توجهی نمی  یانزندان   میان   در روانی  های  شیوع گسترده بیماریمسئولین به موضوع  که  در حالی    شده گزارش    مکررا    زندان

 شده است.  ی نرگس محمدوضعیت روحی و روانی  

 
نبود امکانات بهداشتی و مواد شوینده  های ناکافی و کثیف، و  ، تهویه نامناسب، حمامجمعیتاز ازدحام  هم چنین  زنانی که در زندان زنجان به سر می برند    ر او و دیگ

  که است شده نرگس محمدی مجبور و استشود غیرقابل خوردن غذاهائی که بین زندانیان پخش میشود گفته میبرند. ظروف و لباس و عدم حفظ بهداشت رنج می

نرگس   رژیم غذائی به توصیه پزشکان،  جدی است زیرا    مایه نگرانی  وضعیتاین  .  خرد اکتفاء کندکه از مغازه داخل زندان می  حبوباتیگوجه فرنگی و  به نان، ماست،  

 تحت دو عمل جراحی برای   1398و    1397های  سالنرگس محمدی در  .  التیام یابنددر بدن وی    از جراحی  ی ناشیهازخماشد تا  ب پروتئین  ید غنی از  با   محمدی

 قرار گرفته است.برداشتن رحم و کیسه صفرا 

 
به منظور اجرای حکم بازداشت او دستگیری و گفتند که در آن زمان ن در زندان بوده است. مسئوال 1394اردیبهشت سال  در  اشدستگیری زمان  نرگس محمدی از

اما او بر این  . است صورت گرفته ،بود صادر شدهدر کانون مدافعان حقوق بشر  حقوق بشریآمیز صلحهای به دلیل فعالیت  1390سال  درکه  ،ل حبس ویاشش س

نرگس  است.  بوده  یتیو امور امن یخارج  استیاروپا در س ه یاتحاد  ی عال ندهی نما  ،با کاترین اشتون  1393سال   ش دربه دلیل مالقات ویباور است که بازداشت 

او    ،طبق قوانین مجازات در ایران. شدسال حبس اضافی محکوم  16دادگاه انقالب در تهران به  15ادالنه در شعبه عطی یک محاکمه غیر 1395در سال    محمدی 

  غو گام به گام ل» شرکت در کارزار اش از جمله های حقوق بشریدر ارتباط با فعالیت وی صرفا  جدید محکومیتسال در زندان بماند.  10 در رابطه با این حکم،  باید

اش در وزارت  پرونده مسئول بارها بازجوی ، در تمام دوران زنداناو تنها یکبار و به مدت سه روز به مرخصی رفته است.  ،. از زمان بازداشته استبود )لگام(   «اعدام

ای که او در دی ماه دهد. در نامهمیحقوق بشری ادامه ن هایای امضاء کند که دیگر به فعالیتکه تعهدنامه داده تحت فشار قرار وی را به مالقات او آمده و اطالعات 

آمیز، از زندان و  برای بریدن صدای من نظام جمهوری اسالمی ایران از هیچ اقدام خشونت»: ه بودنرگس محمدی نوشت ،درز کرد از زندان   نوشت و به بیرون 1398

آنچه من   ...کندشنیدن صدایشان و ضرب و شتم و تبعید و توهین و حتک حرمت دریغ نمیهای تلفنی و ن های طوالنی تا ندیدن فرزندانم و حتی قطع تماسحبس

دم فرو بستن ابدی از گفتن حق و از فریاد بر سر ظلم و   تا لحظه .عشقم به ملت سربلند و رنج کشیده سرزمینم و آرمان عدالت و آزادی است ... داشته نگه  را سرپا

 .«خواهان و تحقق صلح پایدار دست برنخواهم داشت آزادیجویان و حمایت از عدالت

 
 یسیانگل ای  یفارس: نامه  نوشتن ی ح ی ترج   زبان 

 1399 وریشهر 3: دیاقدام نمائ خیتار نیتا ا حداکثر و زودتر چههر  لطفا

 /https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/1784/2020/en :یقبل   فراخوان   نک ی ل 


