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 انیبهمراه بانک اطالعات زندان نیاز بند نسوان زندان او یگزارش
زندانی زن  33 اکنون عالوه بر خیل زیاد زندانیان عقیدتی در ایران بطور خاص روز جهانی حقوق بشر در حالی از راه رسید که هم –خبرگزاری هرانا 

زندانی سیاسی، عقیدتی و امنیتی، بعالوه یک زندانی مالی در بند نسوان زندان اوین نگهداری می شوند. از این تعداد زندانی، دستکم  32شامل 
تن از این زندانیان از بیماری های مختلف و مزمن در  14سال سن دارند. همچنین حداقل  50زندانی باالی  13هستند و تعداد « مادر»نفر از آنان  17

 .زندانی دوتابعیتی هستند 2زندانی غیر ایرانی و  2رنج بوده، 

ه در طبقه اول به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، بند نسوان )زنان( زندان اوین متشکل از دو طبقه است ک
، 1اتاق و محل نگهداری زندانیان است. در اتاق  3دفتر افسرنگهبانی، کارگاه معرق و چرم و همچنین هواخوری واقع شده است. طبق دوم شامل 

 تخت دو طبقه قرار داده شده است. 7، تعداد 3تخت دوطبقه و در اتاق  7تعداد  2تخت دو طبقه، در اتاق  9تعداد 

زندانی برای این بند درنظر گرفته شده كه در مقایسه با گزارشات پیشین هرانا با  25نفر است، جیره غذایی به تعداد  33زندانیان  درحالی که آمار
 دی مشروطكاهش روبه رو بوده است. اجناس فروشگاه تقریبا دوبرابر قیمت بیرون زندان به زندانیان عرضه می شود. اکثر زندانیان از حق مرخصی و آزا

 روم هستند.مح

ه داشت همه زندانیان بند نسوان از حق تماس تلفنی برخوردار هستند و تنها زندانیان جدیدالورود مدت چند هفته طول می کشد تا اجازه تماس تلفنی
ه مکالمه و فقط با دقیق 10به مدت « حضور و شنود مامور دفتر حفاظت زندان»باشند. این تماس تلفنی برای هر زندانی، تنها هفته ای یکبار و با 

 اعضای درجه یک خانواده انجام می گیرد.
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 توسط این ماموران امنیتی امکان پذیر است.« مطالعه نامه»همچنان نامه نگاری در این بند زیر نظر دفترحفاظت و با 

عصر باز است و  5خوری تا ساعت از جمله مشکالتی که در بند زنان به چشم می خورد، قطعی مداوم آبگرم و برق در طول شبانه روز است. هوا
 خدمات درمانی به سختی، کندی و بی کیفیت انجام می شود.

زندانی سیاسی، عقیدتی و امنیتی، بعالوه یک زندانی مالی در بند نسوان زندان اوین نگهداری می شوند. از  32زندانی زن شامل  33درحال حاضر 

تن از این زندانیان از بیماری  14سال سن دارند. همچنین حداقل  50زندانی باالی  13هستند و تعداد « مادر»نفر از آنان  17این تعداد زندانی، دستکم 
 زندانی غیر ایرانی و دو زندانی دوتابعیتی هستند. 2های مختلف و مزمن در رنج بوده، 

ت. آقای چهار محالی رئیس این زندان وعده داده در آخرین تحول، دادستانی با نگهداری زندانیان مالی در بین زندانیان سیاسی مخالفت کرده اس
 زنان زندان اوین، دیگر زندانیان مالی به بند زندانیان سیاسی منتقل نخواهند شد. 241است که با بهره برداری از بند 

 شرح زیر است؛بند نسوان زندان اوین با جزئیات احراز شده توسط هرانا به  زندانی 32 جديدترين و كامل ترين بانک اطالعات از 

 سن مشخصات تصویر ردیف
وضعیت 

 خانواده
 شرح
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زهرا شریفی )آقا 

 عبدالحسین تهرانی(
44 

 ساله
- 

 اتهام: توهین به مقدسات

 محکومیت: بالتکلیف

بازداشت و بعد از  94توضیحات: در اسفندماه سال 

به بند  209روزه در سلول انفرادی در بند  45نگهداری 
 .زنان منتقل شد
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 42 آفرین چیت ساز
 ساله

- 

 اتهام: اجتماع و تبانی علیه نظام

 سال حبس 2محکومیت: 

بازداشت شد و بعد از  94توضیحات: در بهمن ماه سال 
الف سپاه -2ند یک ماه و نیم تحمل سلول انفرادی در ب

 .به بند زنان منتقل شد
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مریم )نسیم( نقاش 

 زرگران
38 

 ساله
 مجرد

اتهام: اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق برگزاری 
 کلیسای خانگی

 سال حبس 4محکومیت: 

به دفتر پیگیری  1389توضیحات: اولین بار در اسفندماه 
وزارت اطالعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. مدتی 

بعد از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار، 
بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم زرگران بدون 
هیچ گونه تفهیم اتهامی از زندان اوین به ساختمان وزرا 

شبانه روز بدون بدوی ترین  ۵وبه مدت  منتقل شد
امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی 

 28وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه  قرار گرفت.

دادگاه انقالب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق 
به  سال حبس تعزیری محکوم شد. ۴اجتماع و تبانی به 

سال قبل تحت  9حدودا  ASDدلیل ابتال به بیماری 

جراحی قلب قرار گرفت و نیاز مبرم به مراقبت های ویژه 
و مستمر پزشکی دارد. در آخرین تحول پرونده، به مدت 
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به دلیل »روز  ۴2حبس این نوکیش مسیحی زندانی، 

 اضافه شده است.« غیبت در زمان مرخصي
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 35 یال سبزعلی جماعتل

 ساله
 مادر

 اتهام: توهین به مقدسات

 میلیون ریال جریمه نقدی 30سال حبس و  1محکومیت: 

بازداشت  92توضیحات: در تاریخ شانزدهم مهرماه سال 
الف با قید کفالت  2روز نگهداری در بند  8شد و بعد از 

توسط قاضی احمدزاده در شعبه  93آزاد شد. در سال 

دادگاه انقالب حکم حبس و جریمه خود را دریافت  26
خود را به زندان اوین  95رداد سال کرد. مورخ دوم م

معرفی و به بند نسوان منتقل شد. از مرخصی و آزادی 

 .مشروط محروم است
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 55 بهناز ذاکری انصاری

 ساله
 مادر

اتهام: محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین 

 خلق

 سال حبس 10محکومیت: 

بازداشت شد و به مدت حدود  91توضیحات: در خردادماه 

الف و سپس به بند نسوان  2ماه در سلول انفرادی  6
دانمارکی در -رانیمنتقل شد. این شهروند دوتابعیتی ای

دادگاه انقالب توسط قاضی مقیسه به حبس  28شعبه 

 .محکوم شد. از بیماری عصبی و فایبرملوژی رنج می برد

 

6 

 

 35 مروارید فرتومی

 ساله
 متاهل

 اتهام: نامشخص

 محکومیت: بالتکلیف

توضیحات: مورخ دوشنبه یکم آذرماه در تجمع هواداران 
زندانی  8محمدعلی طاهری جهت تحویل نامه حمایت از 

در اعتصاب غذا به مجلس شورای اسالمی بازداشت و 

الف منتقل شد. وی پس از شش -2به سلول انفرادی 
روز در تاریخ یکشنبه هفتم آذر به بند نسوان انتقال داده 

میلیون تومانی صادر  70او وثیقه  شد. گفته شده برای

 .شده، اما او از خانواده و صحت این ادعا بی خبر است
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 29 آتنا )فاطمه( دائمی
 ساله

 مجرد

 اتهام: اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبری

 سال حبس 7محکومیت: 

بازداشت شد و بعد از  93مهرماه  29توضیحات: در تاریخ 
الف -2وز در سلول انفرادی بند ر 86نگهداری به مدت 

 25دی ماه به بند نسوان منتقل شد. در تاریخ  24مورخ 
دادگاه  28توسط قاضی مقیسه در شعبه  94اردیبهشت 

تودیع  94بهمن  26سال حبس محکوم شد.  14انقالب به 

 95میلیون تومانی آزاد شد و هفتم مهرماه  550وثیقه 
ل تقلیل یافت. سا 7حکم وی در دادگاه تجدید نظر به 

مورخ ششم آذرماه بدون دریافت احضاریه در منزل پدری 

و حکم  134بازداشت و در اجرای احکام اوین اعمال ماده 
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سال حبس به صورت شفاهی به وی اعالم  5نهایی 

 .شد، اما هنوز در پرینت زندان ثبت نشده است
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نوشین دخت میر 

 عبدالباقی
64 

 ساله
 مجرد

مرتبه(، اجتماع و 2اتهامات: اقدام علیه امنیت ملی )

مرتبه(، توهین به مقدسات 2تبانی علیه نظام )
 2)دومرتبه(، تبلیغ علیه نظام )دو مرتبه( و نشر اکاذیب )

 مرتبه(

 ماه حبس 9سال و  34محکومیت: 

توسط نهاد اطالعات  93بهمن  27توضیحات: در تاریخ 
د زنان منتقل شد. در بازداشت و بعد از یک ماه به بن

میلیون تومانی  200اردیبهشت همان سال با تودیع وثیقه 

موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد. اما به دلیل اینکه 
تا قبل از برگزاری دادگاه مجددا به فعالیت های خود ادامه 

دادگاه انقالب،  26داده بود، قاضی احمدزاده در شعبه 

مهرماه  25ی محاسبه کرد. مورخ هر اتهام را دوبار برای و
مجددا بازداشت و به بند نسوان منتقل شد. از  95سال 

به دلیل  81بیماری اسکیزوفرنی رنج می برد و در سال 

همین بیماری در بیمارستان بستری بوده است. به دلیل 
کهولت سن و بیماری حکم عدم توان تحمل حبس برایش 

 .اری می شودصادر شده، اما همچنان در زندان نگهد
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 45 نرگس محمدی

 ساله
 مادر

اتهامات: اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام )در پرونده 
گروه غیرقانونی لگام، اجتماع و تبانی  پیشین(، تشکیل

 و تبلیغ علیه نظام )پرونده اخیر(

سال حبس از پرونده  6سال حبس بعالوه  16محکومیت: 
 پیشین

بازداشت و تا تیرماه در بند  89توضیحات: در خردادماه 

در سلول انفرادی بود. وی سپس با تودیع  209
 11به  90میلیون تومانی آزاد شد. در سال  100  وثیقه

سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر 

 93سال کاهش یافت. در اردیبهشت ماه سال  6به 
پرونده جدیدی تشکیل شد. مجددا بازداشت و برای او 

مورخ پانزدهم اردیبهشت باردیگر بازداشت و به بند 

نسوان منتقل شد. خانم محمدی از بابت اتهامات در 
سال حبس دیگر محکوم شد. هفته  16پرونده اخیر به به 

ای یک بار با فرزندانش تماس تلفنی دارد وبه بیماری 

 .آمبولی ریه و فلج عضالنی مبتال است
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ریحانه حاج ابرهیم 

 دباغ
35 

 ساله
 متاهل

 سال حبس و تبعید 15محکومیت: 

اتهامات: محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین 
 خلق، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام

 15در زندان است. در شعبه  88توضیحات: از دی ماه 

 بعیددادگاه انقالب توسط قاضی صلواتی به حبس و ت
درخواست اعاده دادرسی وی  95محکوم شد. در تیرماه 

به  95شهریور  20دیوان پذیرفته و در تاریخ  41در شعبه 
ارجاع شده است. خانم دباغ که از بیماری  21شعبه 

کولیت روده رنج می برد، سابقه تبعید به زندان های 
ندامتگاه زنان قرچک و رجایی شهر کرج را نیز دارد. 

https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2016/12/bedoone-ax.png
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مد دانشپور و پدر شوهرش محسن همسر وی اح

زندان اوین نگهداری شده و طبق  350دانشپور در بند 
پرینت تعیین وضعیت زندان همچنان در بازداشت موقت 
هستند. بنا به گفته مقامات قضایی پرونده احمد مفقود 

شده، اما بر اساس بدل دادنامه که در اختیار دادستانی 
ل حبس و سا 2است، حکم محسن، اعدام بعالوه 

 .به اعدام محکوم شده است احمد
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 41 ریم اکبری منفردم
 ساله

 مادر

 سال حبس 15محکومیت: 

اتهام: محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین 
 خلق

 2بازداشت شد و  88توضیحات: در تاریخ دهم دی ماه 
گذراند. سپس به  209ماه را در سلولهای انفرادی بند 

بند متادون درمانی )زندانیان معتاد( منتقل و پس از آن در 

 89سوان انتقال داده شد. در مهر به بند ن 88اسفندماه 
 90به زندان رجایی شهر کرج و پس از آن در اردیبهشت 

به ندامتگاه زنان قرچک تبعید شد. خانم اکبری که از 

بیماری های تیروئید و آرتریت روماتوئید )روماتیسم 
به بند  90مفصلی( رنج می برد، در اواخر اردیبهشت 

مرخصی محروم بوده، عمومی زنان در اوین منتقل شد. از 

مادر سه فرزند است و برادر وی با نام رضا اکبری منفرد 
 .در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود
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 47 فاطمه مثنی
 ساله

 مادر

 سال حبس 15محکومیت: 

اتهام: بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان 
 مجاهدین خلق

توسط نهاد  91بهمن ماه سال  9توضیحات: مورخ 

روز در سلول های انفرادی  75دت اطالعات بازداشت و م
نگهداری، سپس به بند نسوان منتقل شد. در  209بند 

میلیون تومانی  200با تودیع وثیقه  92دی ماه  23تاریخ 

دادگاه انقالب  26موقتا آزاد شد. خانم مثنی در شعبه 
توسط قاضی احمدزاده همراه همسرش حسن صادقی 

تم مهرماه سال حبس محکوم شدند. هش 15هر کدام به 

جهت اجرای حکم حبس بازداشت و مجددا به  94سال 
سالگی نیز همراه  13بند نسوان منتقل شد. وی در سن 

خانواده اش مدت دوسال و نیم متحمل حبس شده بود 

، پسر نوجوانش 91و در زمان بازداشت اولیه در سال 
همراه آنها بازداشت شده بود. در حال حاضر مغازه آقای 

ه شده و ستاد فرمان امام قصد مصادره صادقی مصادر

منزل مسکونی آنان را نیز دارد. پسر و دختر وی در همین 
منزل مسکونی، همراه مادربزرگ بیمارشان که در دهه 

سال حبس شده، زندگی می کنند.  5شصت متحمل 

خانم مثنی از مرخصی محروم بوده و از بیماری های 
 .بردکولیت روده و میگرن شدید عصبی رنج می 
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 47 زهتاب چی زهرا
 ساله

 مادر

 سال حبس 10محکومیت: 

اتهام: بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان 
 مجاهدین خلق

با همسر و دخترش  92مهرماه  24توضیحات: در روز 

ماه سلول انفرادی در بند  14بازداشت و بعد از تحمل 
 93آذر سال  17به بند نسوان منتقل شد. در تاریخ  209

سال حبس محکوم  12دادگاه انقالب به  15در شعبه 
به  134شد که این حکم بعد از یک سال با اعمال ماده 

 .نامبرده از مرخصی محروم است سال تقلیل یافت. 10

 

14 

 

مهوش شهریاری 

 ثابت
64 

 ساله
 مادر

 سال حبس 10محکومیت: 

 بهایی( اتهام: عضویت در هیئت یاران ایران )تشکل

در شهر مشهد  86اسفند  15توضیحات: در تاریخ 
ماه سلول انفرادی در  13بازداشت شد و بعد از تحمل 

 27زندان اوین منتقل و مدت  209شهر مشهد، به بند 
این زندان نگهداری  209ماه در سلول های انفرادی بند 

، قاضی مقیسه رئیس شعبه 89شد. در مردادماه سال 

سال حبس محکوم کرد  20، وی را به دادگاه انقالب 28
و روز بعد به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. در 

در تبعیدی دیگر به ندامتگاه زنان  90اردیبهشت سال 

قرچک انتقال یافت و بعد از یک هفته به بند نسوان زندان 
اوین منتقل شد. در این مدت حبس تنها یک بار به 

سال حبس  20حکم  94مرخصی اعزام شده و در سال 

 .سال کاهش یافت 10او به 
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 55 کمال آبادی فریبا
 ساله

 مادر

 سال حبس 10محکومیت: 

 اتهام: عضویت در هیئت یاران ایران )تشکل بهایی(

در تهران بازداشت  87اردیبهشت  25توضیحات: در تاریخ 
نگهداری  209ماه در سلول های انفرادی بند  27و مدت 

از اعضای  تن دیگر 6به همراه  89شد. مردادماه سال 

دادگاه انقالب توسط  28هیئت یاران ایران در شعبه 
سال حبس محکوم شد و روز بعد  20قاضی مقیسه به 

همراه مهوش شهریاری به زندان رجایی شهر کرج تبعید 

در تبعیدی دیگر به ندامتگاه  90شد. در اردیبهشت سال 
زنان قرچک انتقال یافت و بعد از یک هفته به بند نسوان 

 134با اعمال ماده  94اوین منتقل شد. در سال  زندان

سال حبس تقلیل یافت. خانم کمال  10حکم وی به 
آبادی که از بیماری دیسک کمر در رنج است، در این مدت 
حبس تنها یکبار توانست از مرخصی استفاده کند که به 

دلیل دیدار با فائزه هاشمی، این مرخصی با حواشی 
 .زیادی همراه شد

 

https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2016/12/zahra-zohtabchi.jpg
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 47 یهام برمکال
 ساله

 مادر

 سال حبس 10محکومیت: 

 اتهام: جاسوسی

در خیابان بازداشت و  90توضیحات: هفتم دی ماه سال 
گذراند.  209ماه را در سلول های انفرادی بند  3مدت 

سپس با قید کفالت موقتا آزاد شد. خانم برمکی در 
 10دادگاه انقالب توسط قاضی مقیسه به  28شعبه 

هزار دالر  70هزار یورویی،  25سال حبس و جریمه های 
میلیون تومان،  300در کل حدودا میلیون تومان و  40و 

مجددا بازداشت و مدت  91مرداد  2محکوم شد. در تاریخ 
در سلول انفرادی گذراند و در هفتم  209ماه را در بند  14

به بند نسوان منتقل شد. وی که مادر یک  92مهرماه 

فرزند در کشور قبرس است، دارای تابعیت قبرسی نیز 
 .ر و آرتروز رنج می بردبوده و از بیماری های دیسک کم
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یا صابری نژاد رو

 نوبخت
52 

 ساله
 متاهل

 سال حبس 4محکومیت: 

 اتهامات: توهین به مقدسات و توهین به سران سه قوه

-2در شیراز بازداشت و به بند  92مهر  6توضیحات: مورخ 

ندان اوین منتقل و به مدت دوماه در سلول الف سپاه در ز
انفرادی نگهداری شد. سپس به ندامتگاه زنان قرچک 
تبعید شد. نامبرده مدت یک سال ونیم شامل شش ماه 

در بند قرنطینه، در این زندان به سر برد. نهایتا خانم صابر 
به بند نسوان زندان اوین منتقل شد.  94در خرداد ماه 

انگلیس بوده و همسرش مقیم این  این زندانی که تبعه

دادگاه انقالب  28کشور است در دادگاه بدوی در شعبه 
سال و سه ماه . یک روز حبس محکوم شده بود.  18به 

سال تقلیل یافت. وی که از بیماری  4اما این حکم به 
اعصاب و روان رنج می برد، تاکنون از مرخصی محروم 

 .بوده است
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 54 انازیال حمیداُو

 ساله
 مادر

 محکومیت: نامشخص

 اتهام: نامشخص

توضیحات: خانم حمیداُوا یک شهروند غیر ایرانی، اهل 
شهر باکو در کشور جمهوری آذربایجان است. فروردین 

در شهر تبریز بازداشت شد و بعد از تحمل  94ماه سال 
زندان اوین  209ماه سلول انفرادی در این شهر به بند  10

ماه نگهداری در این بند در  2منتقل شد. نامبرده پس از 

وردین سال جاری به بند نسوان این زندان انتقال ماه فر
یافت. وی که به زبان فارسی مسلط نیست، در دادگاه 
نظامی توسط یک مترجم روس و یک مترجم ترک محاکمه 

شده است. از مالقات و مرخصی محروم بوده و در مدت 
دادرسی یک مرتبه برایش وثیقه صادر شد، اما به دلیل 

و همچنین عدم دریافت وجه عدم تملک سند در ایران 

 .نقد توسط سیستم قضایی، همچنان در زندان است
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 39 وانگارا کریم اُ
 ساله

 مادر

 محکومیت: بالتکلیف

اتهام: جاسوسی )صحت این موضوع توسط هرانا کماکان 
 دست بررسی است( در

توضیحات: خانم کریم اُوا اهل کشور آذربایجان بوده و در 

در شهر مشهد بازداشت شد و روز بعد به  92دی ماه 
زندان اوین منتقل و مدت یک سال و سه ماه در  209بند 

به بند  95تیر  15این بند نگهداری شد. وی در تاریخ 
دخترش نسوان انتقال یافت. این زندانی برای همراهی 

از کشور ایران به کشور ترکمنستان به ایران سفر کرده 
بود. وی دارای دو فرزند خردسال است که در کشور 
ترکمنستان ساکن هستند و مدت دوسال است که با 

 .آنها مالقاتی نداشته
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 55 زهرا )نادره( راستگو
 ساله

- 

 محکومیت: دوسال حبس

 اتهام: توهین به مقدسات از طریق تدریس عرفان حلقه

در اسالمشهر بازداشت  92توضیحات: در دی ماه سال 
روز  15الف منتقل شد. وی مدت -2روز به بند  5و بعد از 

 زمان در این بند نگهداری شد و با قید کفالت، موقتا تا
 26برگزای دادگاه، آزاد شد. قاضی احمدزاده در شعبه 

دادگاه انقالب وی را به دوسال حبس محکوم کرد و در 

جهت اجرای حکم بازداشت و روانه  95شهریور  17تاریخ 
 .بند نسوان شد
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 55 راهانیالهام ف

 ساله
 مادر

 سال حبس 4محکومیت: 

اتهام: تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیالت 
 بهایی

بهمراه همسرش عادل  91تیرماه  21توضیحات: در تاریخ 

روز بعد فرزند آنها  10نعیمی بازداشت شد. کمتر از 
شمیم نعیمی نیز دستگیر شد. وی مدت دوماه در سلول 

ن نگهداری شد، سپس زندان اوی 209های انفرادی بند 

میلیون تومانی همراه پسرش موقتا  100با تودیع وثیقه 
آزاد شد. خانم فراهانی، همسر و فرزندش در یک جلسه 

دادگاه انقالب تهران  28در شعبه « ایپنج دقیقه»دادگاه 

سال حبس تعزیری  ۴به ریاست قاضی مقیسه به 
ها سال و فرزند آن 10محکوم شد. عادل نعیمی به 

یم به سه سال حبس محکوم شد. درحال حاضر به شم

دلیل عمل جراحی آرنج در بیمارستان جم تهران بستری 
است. مردان این خانواده که در زندان رجایی شهر کرج 

ماه است که به دلیل  2نگهداری می شوند، مدت 

خودداری از پوشیدن لباس های آلوده زندان بهمراه 
زندان به زندان با خانم  دستبند و پابند، موفق به مالقات

 .فراهانی نشده اند
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 22 مهین )سمیرا( ایزدی

 ساله
 مجرد

 محکومیت: بالتکلیف

 اتهام: نامشخص

هنگام ورود به کشور در مرز  95تیر  15توضیحات: مورخ 
روز در  45کردستان عراق، بازداشت شد. مدت -ایران

الف زندان اوین بود و بعد از آن -2فرادی بند سلول های ان
به بند نسوان منتقل شد. یک جلسه از دادگاه وی در 

دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه برگزار  28شعبه 
 .شده است
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 50 رجان داوریم
 ساله

- 

 محکومیت: بالتکلیف

 اتهام: نامشخص

در مهرشهر کرج در  94توضیحات: در تاریخ دوم مهرماه 
منزل پدری اش بازداشت شد. یک هفته در بازداشتگاه 

منتقل شد.  209رجایی شهر نگهداری و سپس به بند 

)حدود چهارماه(  94دی ماه  13تا  94از تاریخ هشتم مهر 
در سلول انفرادی بوده و سپس به بند نسوان انتقال 

، اولین 94وی در اسفندماه   سییافت. جلسه بازپر

در شعبه  95مهر  27و  26، 25جلسات دادگاه در روزهای 
دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و  15

 95آذرماه  22و  21جلسات دوم این دادگاه در تاریخ های 

 .تعیین شده است. خانم داوری مترجم و محقق است
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 54 مریم النگی
 ساله

- 

 سال حبس 2محکومیت: 

 اتهام: هواداری از سازمان مجاهدین خلق

 25بازداشت و در تاریخ  88مهرماه  19رخ توضیحات: مو
میلیون تومانی موقتا آزاد شد.  200با تودیع وثیقه  88آذر 

 2دادگاه انقالب، وی را به  15قاضی صلواتی در شعبه 

سال حبس محکوم کرد. در روز پنجم مردادماه سال جاری 
بدون احضاریه قبلی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و 

شد. همسر وی محسن دگمه چی  به زندان اوین روانه

بود که با اتهامات مشابه در زندان نگهداری می شد و به 
 .دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد
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 54 آمنه جابری
 ساله

 مادر

میلیون تومان جریمه  35سال حبس و  2محکومیت: 
 نقدی

 اتهام: توهین به مقدسات از طریق تدریس عرفان حلقه

در شهر دماوند بازداشت  92دی ماه  17توضیحات: مورخ 
الف سپاه منتقل شد. وی بعد از -2شد و سپس به بند 

میلیون  130رادی با تودیع وثیقه روز تحمل سلول انف 8

 26تومانی موقتا آزاد شد. قاضی احمدزاده در شعبه 
دادگاه انقالب او را به دوسال حبس محکوم کرد و در تاریخ 

جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به  95نهم تیرماه 

 .بند نسوان منتقل شد
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 35 ادهآزیتا رفیع ز
 ساله

 مادر

 سال حبس 4محکومیت: 

اتهام: اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در 
 دانشگاه آنالین بهایی

ماموران امنیتی  90توضیحات: در تاریخ یکم خرداد سال 

به منزل مسکونی وی و همسرش یورش بردند، اما بدون 
بازداشت آنها، اقدام به توقیف تعدادی از وسایل 

رتباطی آنها نمودند. پس از آن خانم رفیع الکترونیکی ا
زاده یک مرتبه به دفتر پیگیری نهاد اطالعات احضار شد 

پرونده نامه منع تعقیب دریافت کرد.  90و در مهرماه سال 
این پرونده دوباره به جریان افتاد و  90اما در اسفندماه 

پس از احضار به دادسرای شهید مقدس زندان اوین، با 

میلیون تومانی موقتا آزاد شد. در خرداد  50 تودیع وثیقه
دادگاه انقالب  28، قاضی مقیسه در شعبه 93سال 

سال حبس محکوم  4تهران، این شهروند بهایی را به 

جهت اجرای حکم  94آبان  3کرد. خانم رفیع زاده مورخ 
خود را به زندان اوین معرفی کرد. همسر وی با نام پیمان 

سال حبس در زندان  5ل کوشک باغی که مشغول تحم

ماه است به دلیل  2رجایی شهر کرج است، مدت 
خودداری از پوشیدن لباس های آلوده زندان بهمراه 
دستبند و پابند، از مالقات زندان به زندان محروم مانده 

ساله  6است. این زوج زندانی دارای یک فرزند پسر 
 .هستند
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 35 نسیم باقری
 ساله

 مجرد

 سال حبس 4محکومیت: 

اتهام: اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در 
 دانشگاه آنالین بهایی

، ماموران امنیتی به 95توضیحات: مورخ اول خرداد سال 

انه وی یورش بردند و بدون بازداشت وی، تنها اقدام به خ
توقیف وسایل الکترونیکی ارتباطی وی نمودند. این 
شهروند بهایی روز بعد جهت بازجویی به دفتر پیگیری 

به  91نهاد اطالعات احضار شد. در اسفندماه سال 
دادسرای شهید مقدس زندان اوین فراخوانده شد و با 

 16ون تومانی موقتا آزاد شد. مورخ میلی 50تودیع وثیقه 

دادگاه انقالب  26، قاضی مقیسه در شعبه 92مهر سال 
سال حبس محوم کرد و در تاریخ هفتم  4تهران وی را به 

جهت اجرای حکم حبس بازداشت  93اردیبهشت سال 

و به بند نسوان زندان اوین منتقل شد. خانم باقری از 
 .ی محروم استبیماری تیروئید رنج برده و از مرخص
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گلرخ ابراهیمی 

 راییای
36 

 ساله
 متاهل

 5و اجرای  134سال حبس )اعمال ماده  6محکومیت: 
سال از این حکم به طور شفاهی به وی در اجرای احکام 
اعالم شده، اما هنوز در پرینت وضعیت وی درج نشده 

 است.(

 اتهامات: توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه نظام

به همراه  93شهریور سال  15توضیحات: درتاریخ 
بازداشت و دو روز در خانه امن  همسرش آرش صادقی

روز سلول  20سپاه نگهداری و سپس بعد از تحمل 
میلیون  80الف سپاه با تودیع وثیقه -2انفرادی در بند 

تومانی آزاد شد. قاضی صلواتی وی را درحالی که در 
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 6بیمارستان تحت عمل جراحی بود، به طور غیابی به 

 در تاریخ سال حبس محکوم کرد. ماموران سپاه ثارهللا
سوم آبان ماه سال جاری بدون احضاریه کتبی جهت 
اجرای حکم حبس بازداشت کردند. همسر وی نیز پیش 

از او در مراجعه به اجرای احکام، بدون دریافت احضاریه 
سال حبس بازداشت شده بود و  19کتبی برای تحمل 

در حال حاضر در بند هشت زندان اوین در اعتصاب غذا به 
 .سر می برد
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 65 ستوده فاضل
 ساله

 مادر

 سال حبس 3محکومیت: 

اتهام: محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین 

 خلق

بازداشت و در  88توضیحات: در اسفندماه سال 
به قید کفالت آزاد شد. خانم فاضل در  89اردیبهشت 

سال  3دادگاه انقالب توسط قاضی صلواتی به  15شعبه 
جهت اجرای حکم  95حبس محکوم و مورخ نهم تیرماه 

حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی 

اشی از کهولت سن از جمله از بیماری های مختلف ن
فشار چشم و ضعف عضالنی رنج برده، درحالی که از 
مرخصی محروم بوده، منتظر برگزاری دادگاه تجدیدنظر 

 .است
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 54 فهیمه اعرفی
 ساله

- 

 ماه حبس 20محکومیت: 

 اتهام: توهین به مقدسات از طریق تدریس عرفان حلقه

 13بازداشت، مدت  92توضیحات: در تاریخ هشتم آبان 
روز در ندامتگاه زنان قرچک  16روز در بند دو الف و 

 نگهداری شد و سپس به قید کفالت موقتا آزاد شد.

دادگاه انقالب خانم اعرفی  26قاضی احمدزاده در شعبه 
 94سال حبس محکوم و در تاریخ سوم شهریور  5را به 

جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به بند نسوان زندان 

اوین منتقل شد. این زندانی عقیدتی در دوازدهم 
 27مشمول عفو شده و تاریخ آزادی وی  95فروردین 
 .تعیین شده است 95اسفند 
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 36 لیال جعفری

 ساله
 مادر

 سال حبس 2محکومیت: 

 اتهام: توهین به مقدسات از طریق تدریس عرفان حلقه

بازداشت و بعد از تحمل  92آذرماه  24توضیحات: در تاریخ 
الف زندان اوین با تودیع -2روز سلول انفرادی در بند  11

میلیون تومانی موقتا ازاد شد. قاضی  100وثیقه 

ب، وی را به دو سال دادگاه انقال 26احمدزاده در شعبه 
حبس محکوم کرد و نامبرده در تاریخ هجدهم خرداد سال 
جاری، جهت اجرای حکم حبس خود را به زندان اوین 

 .معرفی نمود
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 38 طباطباییریحانه 
 ساله

 مجرد

 سال حبس 1محکومیت: 

 اتهام: تبلیغ علیه نظام

توضیحات: این روزنامه نگار اصالح طلب، در دی ماه سال 
ین معرفی جهت اجرای حکم حبس خود را به زندان او 84

چندین مرتبه  88کرده است. خانم طباطبایی از سال 
 .سابقه بازداشت و تحمل حبس را در کارنامه خود دارد
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