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  های حقوق بشرالمللی جامعهفدراسیون بین

 عضو آن: هایسازمانو 

  ی دفاع از حقوق بشر در ایرانجامعه

  کانون مدافعان حقوق بشر

 منسجم و چند وجهی حقوق بشر بُردراهفراخوانی برای  :ایران

 فدریکا موگرینی

 ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتیعالی اتحادیهی نماینده

 کمیسیون اروپا 

 ویخیابان لُ 

 بروکسل 

 بلژیک

 (1۳۹۵فروردین  ۲۴) ۲۰1۶آوریل  1۲پاریس، 

 عالی، ی خانم نماینده

 ی اروپا را یادآوری کنیم کهاتحادیهی عهدنامه ۲1ی موجود در مادهنویسیم تا تعهدات می تهران، این نامه را سفر شما بهی در آستانه

؛ این الزام در تعهدات معین چارچوب بودخواهد ی اروپا سیاست خارجی اتحادیهگر هدایتگوید پیشرفت حقوق بشر در سراسر جهان می

 ی اروپا مشخص شده است.شر و دمکراسی اتحادیهحقوق ب ی عملِهای و برنامهبُردراه

ای، شاهد ی هستههاشود. در پی لغو تحریمی اروپا با ایران انجام میروابط اتحادیهی برای توسعهای سفر آتی شما در زمان تعیین کننده

از جمله تجارت، نیرو و فناوری. با وجود این،  ایم،ی اروپا و ایران در چند زمینه بودهگسترش بین کشورهای عضو اتحادیهآغاز همکاری روبه

 افزاید. می ی اروپا در پشتیبانی از حقوق بشرافزایش در عین حال بر اهمیت موضع و نفوذ اتحادیهباید در نظر داشت که این روابط روبه

 ی اروپا، بیش از پیش اهمیتنقش اتحادیهمردان ایران از همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، با توجه به سرپیچی مداوم دولت

وضعیت سازمان ملل برای ی گر ویژه[ گزارش1آخرین باری بود که کارشناسان حقوق بشر از ایران دیدار کردند.] ۲۰۰۵سال یابد. می

ان ورود به ایران را ، هرگز امک۲۰11در پی انتخاب خود در سال  پرشمارهای حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید، با وجود درخواست

(، از اوایل سال FIDHهای حقوق بشر )المللی جامعهالمللی حقوق بشر، از جمله فدراسیون بینهای بیننیافته است. به عالوه، سازمان

ی دفاع از عضو فدراسیون ـ جامعه های ایرانیِهای تحقیق به ایران بفرستند. فعالیت سازمانتأاند هی( اجازه نیافته1۳۵۷)اواخر  1۹۷۹

( ـ در ایران و نظارت آنها بر وضعیت حقوق بشر در کشور خود DHRC( و کانون مدافعان حقوق بشر )LDDHIحقوق بشر در ایران )

 [۲] ممنوع است.

انتخاباتی خود در ی رئیس جمهور روحانی طی مبارزه ی کهیهاهای حقوق بشری در ایران طوالنی است. با وجود وعدهفهرست دغدغه

  رخ نداده است.بهبودی ی مردم ایران هاحقوق و آزادیی در زمینه، داد صراحت و اصالحات یزمینه

https://www.fidh.org/article19679


۲ 

 

  به بعد است؛ 1۹۸۹تن اعدام شدند که بیشترین شمار اعدام ساالنه از سال  1۰۰۰در حدود ، ۲۰1۵در سال 

 ر کردن، آزمایش بکارت و شالق محکوم ی غیرانسانی مثل قطع عضو، کوهارا به شکنجه و مجازات متهماندر ایران  هادادگاه

 کنند؛می

  گذرانند؛می ی طوالنی زندان راهاحکم یی حقوق بشرهاخاطر فعالیتدالیل سیاسی یا به تن فقط به 1۰۰۰در حدود 

  م محرو یدانشگاه یهاشود، از جمله آنها از ورود به بعضی از رشتهنادیده گرفته میپیوسته در عمل و قانون حقوق زنان

 و ؛هستند

 ۹۰بیش از  [۳] تن از پیروان آیین بهایی، ۷۴، 1۳۹۴های دینی و قومی مورد آزار و تعقیب قرار دارند. در اوایل مهر اقلیت 

 بردند.می در زندان به سرشان عقیده خاطربهکم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت فقط مسیحی، دست

روابط با ایران بازی کند، ی توسعهحینِ  درتواند می ی اروپاو نقش مهمی که اتحادیهحقوق بشر ی نقض پیوستهنظر به جدیت این موارد 

ی اروپا با ایران با بهبود روابط اتحادیهی خواهند این پیام منسجم را به ایران بدهد که توسعهمی ی اروپا با اصرارهای ما از اتحادیهسازمان

ی اروپا و عامالن داخلی خود را طوری تنظیم کند که اتحادیه بُردراهحقوق بشر در ایران مرتبط خواهد بود؛ و ی مشخص در زمینه

 اقتصادی آن سهم مثبتی در وضعیت حقوق بشر در ایران ادا کنند.

اشخاص و  ازعلیه بعضی  محدودکنندهی اروپا برای تمدید اقدامات ( شورای اتحادیه1۳۹۵فروردین  ۲۳) ۲۰1۶آوریل  11تصمیم روز 

منسجم و چندوجهی حقوق بشر ـ از جمله رهیافتی روشن  بُردراهنهادها در ایران در ارتباط با نقش آنها در نقض حقوق بشر باید از طریق 

 ی اروپا با روابط اقتصادی و تجاری آن با ایران ـ تقویت شود. اتحادیه یالمللی حقوق بشربه تضمین سازگاری تعهدات بین

 ی ایرانی اروپا دربارهحقوق بشر اتحادیه بُردراهتقویت 

ی هاخوانیم به پشتیبانی سیاسی و مالی خود از فعالیتمی ی اروپا را فرای حقوق بشری در ایران، ما اتحادیههابرای توجه سازنده به دغدغه

کنند ـ بیافزاید و به این منظور کوب میرا سر هامردان ایران این فعالیتی مدنی مستقل ایران ـ از جمله در مواردی که دولتجامعه

 ی اساسی زیر تصویب کند:هاپیشبرد اولویتای در شورای امور خارجی در مورد روش قطعنامه

 آمیز از صلحی خاطر استفادهو بهبرند می زندانیان عقیدتی که در حبس خودسرانه به سری قیدوشرط کلیهآزادی فوری و بی

قل نگاران، فعاالن مستاز جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه؛ آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل به زندان افتاده اند

  [۴] .فعاالن حقوق زنان و فعاالن سیاسی سندیکایی،

 ویژه صدور مجوز فعالیت و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشوربه ؛ان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکلاحترام به آزادی بی 

ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان جامعه: های عضو فدراسیونسازمان مثلِر های مستقل حقوق بشبرای گروه

 . حقوق بشر

 وضعیت حقوق بشر در سازمان ملل برای ی گر ویژهگزارشالمللی نظارت در ایران، مثل قیدوشرط نهادهای بینامکان حضور بی

)اواخر  1۹۷۹های حقوق بشر که از اوایل المللی جامعهالمللی حقوق بشر مثل فدراسیون بینی مستقل بینهاو سازمان ایران

 اعزام هیأت به ایران را نیافته اند.ی ( اجازه1۳۵۷

 های دینی و قومی.خاتمه دادن به تبعیض گسترده در قانون و عمل علیه اقلیت 

 المللی حقوق بشر قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی که ناقض موازین بینمقررات قانون اساسی، ی اصالح یا الغای کلیه

 شوند.ازدواج، طالق، حضانت کودکان، ارث، تابعیت و دیگر حقوق اساسی تبعیض قایل میی هستند و علیه زنان در زمینه

 الغای کامل مجازات اعدام؛ و  قصدِا، با هجرایم مستوجب مجازات اعدام به مهمترین جنایتمحدود کردن  ،تعلیق مجازات اعدام

 اعدام علیه متهمان نوجوان. هایحکمی لغو فوری کلیه



۳ 

 

 المللی، از جمله:ی اصلی بینهاتصویب و اجرای کنوانسیون 

o کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات( های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیزCAT و پروتکل اختیاری )

 آن؛

o در مقابلاشخاص ی کلیهاز وانسیون محافظت کن ( ناپدید شدن قهریCED ؛) 

o ی کنوانسیون رفع کلیه( اشکال تبعیض علیه زنانCEDAW؛) 

o هاکارگران مهاجر و اعضای خانوادهی المللی محافظت از حقوق کلیهبین کنوانسیون( ی آنهاCMW؛ و) 

o المللی کار.سازمان بین محوریی هاکنوانسیون 

 نکنیدروابط اقتصادی و تجاری با ایران فدای  قوق بشر راح

اقتصادی با ایران را آغاز ی های اروپایی امضای قرارداد و بررسی روابط تازهی اروپا و شرکتبا توجه به این که کشورهای عضو اتحادیه

 صادی و تجاری نشود، بیشتر است.یافتن از این که حقوق بشر فدای این روابط اقتی اروپا در اطمیناناند، مسوؤلیت اتحادیهکرده

 های ما به شدت نگران هستند، زیرا قوانین و عملکرد کنونی در ایران به نقض حقوق کارگری و اقتصادی و اجتماعیدر این زمینه، سازمان

 انجامد:می

 کارگران ی نمایندهنهادهای قانونی به اصطالح ی ی مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی بر کلیههااتحادیه

در عمل با خشونت شدید سرکوب  هاحق اعتصاب هرگز به صراحت به رسمیت شناخته نشده و اعتصاب [۵] کند.اعمال می

ر به شدت سرکوب شده و رهبران یی اخهامستقل کارگری در سال دیکاهایو سن هابرای تشکیل اتحادیه یتالشر هشوند. می

بلیغ علیه ت»و « اقدام علیه امنیت ملی»هایی مثل اتهام او باند یب قرار گرفتهاند، مورد آزار و تعقکارگری از کار اخراج شده

 اند.به زندان افتاده« نظام

 ها یکی پس از دیگری از رعایت مقررات قانون کار در مورد افزایش حداقل دستمزد در تناسب با نرخ تورم سر باز زده اند. دولت

 شود. خط فقر برآورد میسوم در حدود یک 1۳۹۵ری سال شمسی جاتعیین شده برای دستمزد حداقل 

 های دینی یا قومی و مخالفان سیاسی را به بعضی رسمی و قوانین، مثل قانون گزینش، دسترسی زنان، اقلیتهای سیاست

 اند.مشاغل ممنوع کرده

چوب مناسب محافظتی توسعه یابد. با در ی در ایران در چارگذارسرمایهی جدی ضروری است تا تجارت و هابنابراین، اصالحات و تضمین

 های زیر فرا بخواند: خواهند ایران را به اقداممی ی اروپااصرار از اتحادیه اهای ما بنظر داشتن این موارد، سازمان

 ه: ویژالمللی کار را تصویب کند و به اجرا بگذارد، بهسازمان بین اساسیی های کارگری و کنوانسیونهافوری کنوانسیون 

o ؛ 1۹۴۸دهی، المللی کار در مورد آزادی تشکل و محافظت از حق سازمانسازمان بین ۸۷ هشمار کنوانسیون اساسی 

o  ؛1۹۴۹جمعی، ی و مذاکره دهیالمللی کار در مورد سازمانسازمان بین ۹۸شماره کنوانسیون اساسی 

o ؛1۹۷۳المللی کار در مورد سن حداقل، سازمان بین 1۳۸ شماره کنوانسیون اساسی 

o ی ن رفع کلیهکنوانسیو( اشکال تبعیض علیه زنانCEDAW؛ و) 

o هاکارگران مهاجر و اعضای خانوادهی المللی محافظت از حقوق کلیهبین کنوانسیون( ی آنهاCMW.) 

 مستقل کارگری را به رسمیت بشناسد و به آزار فعاالن سندیکایی و کارگران پایان دهد، و نیز فوری و  و سندیکاهای هااتحادیه

 ؛برند، آزاد کندمی خاطر نقش خود در دفاع از حقوق کارگران در حبس خودسرانه به سراشخاصی را که به یقیدوشرط کلیهبی



۴ 

 

 شوند، تبعیض قائل می های اقلیتو گروه مقررات قانون اساسی، قانون کار، قانون مدنی و قانون گزینش را که علیه زنانی کلیه

 اصالح یا لغو کند؛

 ی قانونی علیه حق اعتصاب و قراردادهای سفیدامضا را لغو کند؛هامحدودیت 

 افزایش  کارهای واقعی تأمین اجتماعی را تضمین کند و به مقررات قانون کار در موردحق و برقراری راهپرداخت دستمزد به

المللی حقوق اقتصادی، ننرخ تورم و تضمین دستمزد کافی برای زندگی در سازگاری با میثاق بی دستمزد حداقل در تناسب با

 اجتماعی و فرهنگی پایبند باشد.

  ضمین تأثیر مثبت حقوق بشری در ایرانت

های اقتصادی مستقر در کند که از احترام کامل شرکتی اروپا و کشورهای عضو آن را ملزم میالمللی حقوق بشر اتحادیهحقوق بین

ی اروپا، کشورهای ادی خود اطمینان حاصل کنند. به این منظور، اتحادیهدر عملکرد اقتصبه موازین و مقررات حقوق بشر  ی اروپااتحادیه

( و رهنمودهای UNGPs) «اصول راهنمای سازمان ملل در مورد اقتصاد و حقوق بشر»ی اروپا باید به های اتحادیهعضو آن و شرکت

در نتیجه، و با در نظر داشتن نقش شما در تضمین های چند ملیتی پایبند باشند. اروپا برای شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

 که حاصل کنیدخواهیم اطمینان می ی اروپا، از شماهای خارجی و داخلی اتحادیهانسجام داخلی و پیوستگی بین سیاست

 ی اروپا و کشورهای عضو آن: اتحادیه 

 روابط ی )از جمله قراردادها( و کلیه هایگذارهسرمایی اقتصادی از طریق الزام به اعالم جزئیات هااز شفافیت کامل در فعالیت

 ، اطمینان حاصل کنند؛های طرفِ قراردادبه شرکتایرانی اقتصادی در ایران، از جمله اعالم لیست فروشندگان 

 لیات در مورد حقوق بشر نشان دهند، از جمله با ارزیابی تأثیر عمرا د از ابتدا و پیوسته دقت الزم نان را ملزم کنگذارسرمایه

خود،  یهای حقوق بشرد در مورد سیاستنان خارجی در ایران را ملزم کنگذارسرمایهخود بر حقوق بشر در ایران؛ و 

های انجام شده برای کاهش تأثیرهای منفی، گزارش علنی ی خود و اقدامهازیستی و اجتماعی، تأثیر فعالیتی محیطهاریسک

 بدهند؛

 ویژه دسترسی قربانیان نقض حقوق بشر را منفی به جبران مؤثر دسترسی داشته باشند و به د که قربانیان تأثیراتنترتیبی بده

 د. نهای فعال در ایران تسهیل کنبه دادگاه در کشورهای متبوع شرکت

همکاری خود  در روابط با کشورهای طرفِخود را  ۲۰1۵عمل سال ی حقوق بشر و دمکراسی و برنامه بُردراهی اروپا در چارچوب اتحادیه

ی اروپا باید ایران را به متعهد کرده است. بنابراین، اتحادیه« ای سازمان ملل در مورد اقتصاد و حقوق بشراصول راهنم»به ترویج و اجرای 

  تشویق و از آن حمایت کند.  «اقتصاد و حقوق بشری در زمینهعمل ملی ی برنامه»تصویب تدوین و 

 با احترام

 ی دفاع از حقوق بشر در ایران های حقوق بشر؛ رئیس جامعهالمللی جامعهبین، رئیس فدراسیون عبدالکریم الهیجی

 ، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی

 

 



۵ 

 

 زندانیان عقیدتی و دیگر قربانیان سرکوب آزادی بیان، آزادی گردهمایی و تشکل در ایران :1پیوست 

، چهار زندانی عقیدتی دوتابعیتی ایرانی ـ (1۳۹۴دی  ۲۶) ۲۰1۶ژانویه  1۶لمللی، ای بینای بین ایران و جامعهدر روز اجرای توافق هسته

وگوهای کنیم که این گونه گفتی زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شدند. ضمن استقبال از آزادی آنها، خاطرنشان میآمریکایی در مبادله

کند. صدها شهروند دیگر ایرانی زندانی عقیدتی هستند و را حل نمی خودسرانه در ایرانموردی سیاسی مشکل سرکوب عمومی و حبستک

 کند. در مورد بسیاری از این زندانیان اطالعات کافی در دست نیست.هیچ کشور دیگری برای آزادی آنها مذاکره نمی

انه اعالم کرده است. سیزده تن طورِ رسمی حبس چندین زندانی را در ایران خودسرگروه تحقیق سازمان ملل در مورد حبس خودسرانه به

 برند: از این عده هنوز در زندان به سر می

  ( و همسر 1۳۸۸)دو تن از نامزدهای انتخابات مورد اختالف ریاست جمهوری در سال  مهدی کروبیو  میرحسین موسویآقایان

 ؛زهرا رهنوردآقای موسوی، خانم 

  [ )مدافعان حقوق بشر(؛۷] عبدالفتاح سلطانی[ و ۶] محمد صدیق کبودوندآقایان 

  نگار(؛)روزنامه خسرو کردپورآقای 

 [۸] سال زندان محکوم شدند. ۲۰هر یک به  ۲۰1۰ی بهایی که در سال هفت رهبر جامعه 

ا شوند، مورد اذیت و آزار آنهمردان ایران میفعاالن سندیکایی و مدافعان حقوق مدنی از جمله کسانی هستند که بیش از همه قربانی دولت

گذرانند، از این های طوالنی زندان را در شرایط بد و خشن میافتند. بعضی از این زندانیان عقیدتی که حکمگیرند و به زندان میقرار می

 قرارند:

  فعاالن  زادهجعفر عظیمو  محمد جراحی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، زادهبهنام ابراهیم، رضا شهابی زکریاآقایان(

 کایی(؛سندی

  سعیدبرد( و آقای می دادگاه تجدید نظر به سری )با وثیقه آزاد شده و در انتظار نتیجه آتنا دائمیخانم  ،آتنا فرقدانیخانم 

 )فعاالن حقوق کودک(؛ و شیرزاد

  [۹] )مدافعان حقوق بشر(. نرگس محمدیو خانم  بهاره هدایتخانم 

ی های تازهنمانده بود به حکمشان به پایان رسانیده یا چیزی به پایان حبس چندین فعال سندیکایی زندانی که یا حبس خود را

های سندیکایی خود خاطر فعالیت، فعال سندیکایی، که بهشاهرخ زمانیاند تا از آزادی آنها جلوگیری شود. آقای زندان محکوم شده

 یار مشکوکی در زندان درگذشت.در شرایط بس 1۳۹۴شهریور  ۲۲گذراند، در تاریخ سال زندان را می 11حکم 

خاطر استفاده از از آزادی بیان در نگار بهنگار و وبالگروزنامه ۳۸کم (، دست1۳۹۴)اواخر دی  ۲۰1۶ی ماه ژانویه در نیمه

 بردند.  زندان به سر می

 مطبوعات و مجازی فضای در غربی ممتخاص یهادولت با همکار نفوذی شبکه»به عضویت در  1۳۹۴نگاران در آبان شماری از این روزنامه

. سازآفرین چیتو خانم  صفرزایی سامانو  احسان مازندرانی، عیسی سحرخیزمتهم و خودسرانه دستگیر شدند، از جمله آقایان « کشور

ه چه اقدامی نگاران انتقاد غیرمستقیمی کرد، اما روشن نیست کظاهر از دستگیری روزنامهآقای روحانی، رئیس جمهور، در آن زمان به

 برای پایان دادن به حبس خودسرانه آنها کرده و اصال دست به اقدامی زده است یا خیر. 

ی هر فردی که جرأت مخالفت آشکار با دولت یا پرسش دربارهنگار بود تا قربانی سرکوب دولتی شد. در ایران نباید فعال یا روزنامه

 های اخیر از این قرارند:بعضی از نمونه ی سیاسی قرار دارد.جرایمی با انگیزه های آن را به خود بدهد در خطر اتهام بهسیاست



۶ 

 

  ای که خود را فرهنگی های جایگزین پزشکی و بنیانگذار گروه عرفان حلقه )موسسهی نظریه، نویسندهمحمد علی طاهریآقای

ه اعدام محکوم شد. حکم اعدام او گویا پس از ب« فساد روی زمین»به اتهام  1۳۹۴مرداد  1۰کند( در تاریخ و هنری توصیف می

 برد.ملغا شد، اما او هنوز در زندان به سر می« توبه»

  توهین به »به اتهام  1۳۹۴ساز( در اردیبهشت )فیلم حسین رجبیاندان( و )دو موسیقی یوسف عمادیو  مهدی رجبیانآقایان

اد نقدی محکوم شدند.حکم زندان آنها در تجدید نظر به سه به شش سال زندان و جریمه زی« تبلیغ علیه نظام»و « مقدسات

 سال زندان تعزیری و سه سال حبس تعلیقی کاهش یافت. هر سه تن در خطر دستگیری برای گذراندن حکم زندان به سر

 برند. می

  ملی، تماس با اقدام علیه امنیت »)دو شاعر( به اتهام  فاطمه اختصاریو خانم  مهدی موسوی، آقای 1۳۹۴مهر  ۲1روز

ضربه شالق محکوم  ۹۹سال و شش ماه زندان و  11سال و  ۹به ترتیب به « های خارجی و هنرمندان مخالف در خارجرسانه

 برای پرهیز از حبس خودسرانه ایران را ترک کردند.  1۳۹۴شدند. این دو در آذر 

  پس از  یهادیوارنویسیکه به « نوشتن بر شهر»یلم خاطر ساختن فمستندساز، به، فیلمکیوان کریمی، آقای 1۳۹۴مهر  ۲۳روز

توهین به تبلیغ علیه نظام و »ضربه شالق محکوم شد. اتهام او  ۲۲۳پردازد، به شش سال زندان و در تهران می 1۳۵۷انقالب 

خطر در او  به یک سال زندان تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی کاهش یافته است.در تجدید نظر بود. حکم او « مقدسات

 برد. می دستگیری برای گذراندن حکم زندان به سر

 :هاادداشتی

سازمان ملل برای مسکن  یگر ویژهو گزارش ۲۰۰۵فوریه  ۶ژانویه تا  ۲۹سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان از  یگر ویژهگزارش [1]

 از ایران دیدار کردند. ۲۰۰۵ژوئیه  ۳۰تا  1۹مناسب از 

ناچار از فعالیت در خارج بوده است. کانون  1۹۸۳سیس در فرانسه در سال أ( از زمان تLDDHIر ایران )ی دفاع از حقوق بشر دجامعه [۲]

با خشونت تعطیل شد. اعضای آن از آن پس مورد  ۲۰۰۸در ایران تاسیس شد، اما در سال  ۲۰۰1( در سال DHRCمدافعان حقوق بشر )

 عات در پایین(.اند )نگاه کنید به اطالآزار قرار گرفته و زندانی شده

 تن افزایش یافت. ۸۰( به 1۳۹۴)اسفند  ۲۰1۶شمار زندانیان پیرو آئین بهایی تا مارس  [۳]

 گیرد.می لیست محدودی از زندانیان عقیدتی در ایران را در بر 1[ پیوست ۴]

 1۳۹۲، خرداد «وق کارگریایران: گسترش فقر، کاهش حق»های حقوق بشر المللی جامعهنگاه کنید به گزارش فدراسیون بین [۵]

(http://www.fidh.org/IMG/pdf/09_06_13_iran_persian_final_web.pdf)  

 [ رئیس سازمان حقوق بشر کردستان.۶]

 های حقوق بشر(.المللی جامعهفدراسیون بین [ عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر )سازمان عضو۷]

 کنند.سال زندان کاهش یافت که در حال حاضر سپری می 1۰به  ۲۰1۵های آنها در نوامبر [ حکم۸]

به علت تشدید بیماری مدت کوتاهی  1۳۹۴در زندان است. وی در مهر  1۳۹۴[ سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از اردیبهشت ۹] 

ساله خانم نرگس محمدی به علت زندانی شدن مادرشان  ۹اعزام شد و در آنجا او را به تخت زنجیر کردند. فرزندان دو قلوی  به بیمارستان

 ی سیاسی است بروند.ناگزیر شدند نزد پدرشان که در فرانسه پناهنده

----------------- 
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