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 حميده نظامی

  ٢٠١١ اپريل ٠٦
 

  سال زندان برای زنان زندانی سياسی در سال گذشته١٢٩و اعدام و د
  

  
  

ھا شده است، تقسيم عادالنه  ھايشان، آنچه نصيب آن  زنان ايران برای رسيدن به خواستهۀھا مبارز پس از دھه

فعاالن سياسی و مدنی  عقيدتی و سياسی است و سال گذشته عالوه بر بازداشت شمار زيادی از ۀخشونت در حوز

تن ١۵با احضار و بازجوئی   ، را نيز در فضائی مملو از سرکوب و چمار٨زن، صدمين سالگرد روز جھانی زن، 

     .از مادران صلح گذرانديم

زن فعال سياسی و مدنی ٢٠٠ھای منتشر شده درمنابع خبری در حال حاضر از مجموع بيش از   اساس گزارشهب  

  .برند زن به جرم سياسی و عقيدتی ھمچنان در زندان به سر می٨٠اند، حدود  داشت شدهکه در دوسال گذشته باز

ھای دينی را بازداشت   مدنی و اقليت- نفر از زنان فعال سياسی۵٠ دست کم ١٣٨٩موران امنيتی در سال أم  

از اين تعداد با قيد نفر ١٣. ھا در بين زنان فعال حقوق بشر و جنبش زنان است اند و بيشترين آمار بازداشتی کرده

ی دادگاه يا دستور اجرای أاند و در انتظار ر طور موقت آزاد شدهه ب ميليون تومان  ۵٠٠ميليارد و ٢ بيش از ۀوثيق

پنج فعال سياسی؛  نگار؛ پنج فعال دانشجوئی، زن روزنامه  ھفت نفر از فعاالن حقوق بشر و زنان؛ سه . حکم ھستند

و يک زندانی کرد از جمله   که اغلب آنان شھروندان بھائی ھستند ھای مذھبی نفر از زنان اقليت١٧

  .ھستند٨٩شدگان سال  بازداشت

سال زندان ۴۶صادر شده است و اين افراد در مجموع به حدود ٨٩نفر از بازداشت شدگان سال ١٠تا کنون احکام 

سال زندان ٨٣ در اين سال به  بازداشت شده بودند نيز٨٩زنان زندانی سياسی که پيش از سال . اند محکوم شده  

  .را در تبعيد سپری کنند حکم زندان  بايد  نفر از آنھا   ٩ محکوم شده اند که در اين ميان   
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 روزنامه نگاری و ۀسال محروميت از حرف۵٠تن از زنان بازداشتی و ٢سال ممنوعيت خروج از کشور برای ٣٠

  .بود٨٩کام صادره در سال وکالت برای ژيال بنی يعقوب و نسرين ستوده، از ديگر اح

زن زندانی مرخصی نوروزی داده شد و شماری از زنان زندانی چون عاليه اقدام ٢در سالی که گذشت تنھا به 

نيز با وجود مدت زمان طوالنی بازداشت ...دوست، بھاره ھدايت، مھديه گلرو، زينب بايزدی، شبنم مددزاده،

  .اند ھمچنان از مرخصی محروم بوده

زندانی ١٠بيش از   ھا و احکام صادره، فشار بر زندانيان سياسی در زندان نيز ادامه دارد و  بازداشتعالوه بر 

در » ھا تفکيک جرايم در زندان«شھر ھستند، بدون در نظر گرفتن اصل  سياسی زنی که در بند زنان زندان رجائی

ھا نيز به دليل کمبود  در ديگر شھروضعيت زنان زندانی . خطر آسيب جانی از سوی ديگر زندانيان قرار دارند

  .کننده است امکانات و در نظر نگرفتن اصل تفکيک جرايم نگران

ھای رسيده از زندان، به خاطر عدم رعايت حقوق انسانی، نسرين ستوده، وکيل دادگستری زندانی   اساس گزارشهب

در حال حاضر  نيز نان فعال سياسیپور، از ز مرتبه دست به اعتصاب غذا زده و فخرالسادات محتشمی ٣تا کنون 

  .برد تان به سر میسپس از چند روز اعتصاب غذا در بيمار

کننده در تظاھرات اعتراضی پس از انتخابات رياست  در دو سال گذشته شمار زيادی از زنان شھروند شرکت

اطالعات   ال گذشته فقط س. ھا منتشر نشد ھا ھيچگاه در رسانه جمھوری نيز بازداشت شدند که اسامی بسياری از آن

  .اند حکام سنگين حبس مواجه شده منتشر شد که برخی از آنھا با ا١٣٨٩زن بازداشتی در تجمعات سال ١٠حدود 

يکی از دو زن زندانی سياسی است که سال گذشته اعدام   زھرا بھرامی، از زنان بازداشت شده در اين تجمعات   

در تھران بازداشت شده ١٣٨٨ی که در تظاھرات روز عاشورای سال  ھلند–زھرا بھرامی، شھروند ايرانی . شدند

ماه در سلول انفرادی تحت فشارھای ١٠زندان اوين منتقل و نزديک به ٢٠٩ھای بند  بود، پس از بازداشت به سلول

، پيش از ٨٩بھمن ماه ٩وی در . ھای تلويزيونی و قبول اتھاماتی سنگين قرار داشت بازجوئی برای اخذ اعتراف

  .اش، به بھانه حمل مواد مخدر، اعدام شد  رسيدگی به اتھامات امنيتییرگزاری دادگاه براب

وی پس . زندانی سياسی اعدام شده در سال گذشته است  شيرين علم ھوئی، فعال سياسی ايرانی کرد، از ديگر زنان

خانواده و وکاليش در بدون اطالع ٨٩ارديبھشت ١٩از گذراندن بيش از دوسال حبس در زندان اوين در تاريخ 

  .زندان اوين اعدام شد

ھا تدوين شده است و احتمال حضور زندانيانی سياسی و عقيدتی   اساس اطالعات موجود در رسانههاين گزارش ب

  .ھای ايران وجود دارد شناس در زندان با شرايط مبھم و نا

  

  : ١٣٨٩زنان بازداشتی عقيدتی و سياسی در سال 

موران امنيتی لباس أبا يوروش م١٣٨٩شھريور ماه ١٣وکيش مسيحی در روز شنبه  شھروند نآرزو تيموری

  .شخصی به منزل يک زوج ارمنی ساکن ھمدان، بازداشت و به زندان ھمدان منتقل شد

موران اطالعات شھر اصفھان، با در دست أبھمن ماه توسط م٢۴شنبه  ، شھروند بھائی که در روز يکانيسا مطھر

تر،   وی و پس از ضبط کليه جزوات و کتب دينی مربوط به ديانت بھائی و کيس کامپيوداشتن حکم دستگيری

ھای مخالف  ھا و سازمان اتھام وی تبليغ به نفع گروه. بازداشت و به بند زنان زندان دستگرد اصفھان منتقل شد

  .جمھوری اسالمی ايران اعالم شده است
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شان توسط  در منزل مسکونی٨٩دی ماه ۶ش در تاريخ  شھروند نوکيش مسيحی به ھمراه ھمسر،پريا درخشی

به قيد وثيقه ١٣٨٩بھمن ١١روز بازداشت در زندان وکيل آباد مشھد ٣۵او پس از . ماموران امنيتی بازداشت شد

  .آزاد شد

 مذھبی مربوط به آئين بھائی ۀدر پی شرکت در يک جلس٨٩اسفند ١٣ شھروند بھائی ساکن اصفھان ثمن گلشنی،

  .بازداشت شد

بعد از شرکت در مراسم بزرگداشت اميرارشد ٨٩آذر ماه سال ١۴ از مادران صلح در تاريخ ،حکيمه شکری

تاجمير يکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات رياست جمھوری، در بھشت زھرای تھران بازداشت و به 

 اتھام او جاسوسی و اقدام عليه امنيت . انفرادی اوين منتقل شد وی بعد از بازداشت به سلول. زندان اوين منتقل شد

ميليون تومانی از زندان آزاد ۶٠٠ ۀ وثيقناسفند با سپرد١١ھا بالتکليفی در او پس از ھفته. ملی عنوان شده است

  .شد

ھا   روند بازداشتۀن دانشجوئی دانشگاه تھران و اعضای ستاد ميرحسين موسوی در ادام از فعاال،زھرا افتخاری

  .ازداشت شدبھمن ب٢۵قبل از 

رحسن موسوی در دھمين دوره انتخابات   دانشجوئی دانشگاه تھران و اعضای ستاد میفعاالن از زھرا شريف،

  .بھمن بازداشت شد٢۵ھا قبل از  رياست جمھوری در ادامٔه روند بازداشت

عيه و  نويسنده و فعال سياسی، به ھمراه ھمسرش مھندس ميرحسين موسوی، پس از صدور اطالزھرا رھنورد،

اش زندانی شد و پس از مدتی   در خانهءبھمن ماه، ابتدا٢۵دعوت از مردم برای برپائی تظاھرات و راھپيمائی در 

اخبار . در مورد شرايط وی از زمان بازداشت تاکنون ھيچ اطالعی در دست نيست. به زندان حشمتيه انتقال يافت

  .نزل و بازداشت خانگی آنان حکايت داردموجود از انتقال مجدد وی و ھمسرش ميرحسين موسوی به م

اسفند در ھنگام خروج ١ دانشجوئی دانشگاه صنعتی نوشيروان بابل در جريان اعتراضات فعاالن از ،سارا باقری

  .از دانشگاه توسط نھادھای امنيتی بازداشت شد

ديده در بم فعاليت داشت،  ھای خيريه کمک به کودکان آسيب  شھروند بھائی که در يکی از انجمنآبادی، سحر بيرام

  .شود اسفند به اتھام تبليغ بھائيت در پوشش اقدامات بشردوستانه دستگير و به شھرستان بم منتقل می١۴

سال و نيم ١به اتھام ترويج اين دين با حکم دادگاه انقالب به ٨٩ از شھروندان بھائی، در خرداد ماه سوسن تبيانيان،

  . حکم خود به زندان اوين انتقال يافتحبس تعزيری محکوم شد و جھت اجرای

موران أبا يورش م٨٩شھريور ماه ١٣ از شھروندان ارمنی ساکن ھمدان در روز شنبه ،سونيا کشيش آوانسيان

ھای  امنيتی لباس شخصی به ھمراه ھمسرش واھيک آبراھاميان و دو تن از مھمانانشان بازداشت و روانه سلول

  .اند تی از ھمدان به زندان اوين تھران منتقل شدهاين زندانيان عقيد. انفرادی شدند

آغاز کرد و به زندان وکيل آباد ٨٩آبان ٢شھروند بھائی مشھد دوران محکوميت خود را در تاريخ  سيما اشراقی،

نيروھای امنيتی شھرستان مشھد به منزل ٨٧بھمن ماه ٧پيش از اين در تاريخ . مشھد برای اجرای حکم منتقل شد

آزادی . ھای انفرادی زندان مشھد منتقل کردند ل  و پس از تفتيش منزل، او را بازداشت و به سلواو وارد شدند

اتھامات منتسب به وی تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت . ميليون تومانی امکان پذير شد١۵٠موقت او به قيد وثيقه 

  .سال حبس تعزيری محکوم کرده بود۵تحمل ، وی را به ٨٨آبان ٨دادگاه . ملی و توھين به مقدسات ذکر شده است

 ءوی ابتدا. بازداشت شد٨٩تير سال ٢۴ از شھروندان بھائی مشھد جھت اجرای حکم خود در تاريخ سيما رجبيان،

شرکت . با توديع قرار وثيقه از زندان آزاد شد٨۵شھريور ماه ۵بازداشت و در تاريخ ٨۴خرداد مرداد ماه ١٣در 
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، تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی، اقدام عليه امنيت داخلی کشور با عضويت و ٨۴ در يک جلسه مذھبی در سال

فعاليت در تشکيالت فرقه ضاله بھائيت، تبليغ و ارتباط با بيگانگان پس از مسافرت به خارج از کشور، برگزاری 

رجبيان در . ادگاه بوداجتماعات غير قانونی، نشر و توزيع سی دی و کتب ضاله بھائيت از جمله اتھامات وی در د

  .سال زندان محکوم شد٢دادگاه تجديدنظر به 

 ٢٨وی در . سال حبس به زندان اوين منتقل شد١ اساس حکم هب٨٩دی ١٠ از شھروندان بھائی، جمعه شعله طائف،

ين او در دادگاه به اتھام تبليغ آئ. با قرار وثيقه آزاد شد٨٨دی ١۶اش دستگير و در  پس از بازرسی خانه٨٨آذر 

  .سال زندان در تھران و سپس دو سال تبعيد در استان سمنان محکوم شد١بھائی به 

موران امنيتی أبھمن، در پی مراجعه م٢۶ دانشجوی رشته فيزيک دانشگاه صنعتی شريف، سه شنبه شيما وزوائی،

  .به محل کارش، دستگير و پس از چند روز آزاد شد

وی دختر عموی فرھاد تارم .  زندان مرکزی اروميه بازداشت شددر پی تجمعی در مقابل٨٩بھمن ۶صالحا تارم،

  .اعدام شد٨٩بھمن ۶زندانی کرد است که در تاريخ 

خود را برای گذراندن دوران ٨٩دی ماه ١٨ از شھروندان بھائی ساکن ساری، روز شنبه ،)سنائی(زاده  طره تقی

وی پيش از اين طبق . وئی ساری منتقل شدمحکوميت به دايره اجرای احکام، معرفی کرد و به زندان شھيد کچ

ماه حبس تعزيری محکوم ٢٢حکم دادگاه انقالب و تجديد نظر ساری به اتھام تبليغ عليه نظام و تبليغ آئين بھائی به 

  .شده بود

حوالی چھار راه فلسطين بازداشت شد و ٨٩اسفند ١دانشجوئی روز يکشنبه جنبش  زنان و فعاالن از فرناز کمالی،

اتھام فرناز کمالی اقدام عليه . ليونی از زندان اوين آزاد شدم٣٠٠اسفند با سپردن وثيقه ١٨نبه يخ چھارشدر تار

اسفند و حمايت از سران جنبش سبز ذکر شده ١امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به واسطه شرکت در تجمع اعتراضی 

  .است

ر راه سفر به تھران بود در بين راه توسط بھمن ماه در حاليکه د٨ زنان در روز فعاالن از فاطمه مسجدی،

بازداشت اين فعال حقوق زنان پس از دريافت نخستين اخطاريه دادگاه مبنی بر . شناس بازداشت شد مورينی ناأم

توان  ماه حبس تعزيری وی صورت گرفت در حاليکه بنا بر قانون پس از سه بار اخطار کتبی می۶اجرای حکم 

 با   و حوزه رياست قوه قضائی اين در حاليست که دفتر حقوق بشر قوه قضائی. ردبرای بازداشت فرد اقدام ک

اتھامات . اند و اعاده دادرسی بوده١٨ھائی به رئيس کل دادگستری قم پيگير پرونده برای اجرای ماده  ارسال نامه

  .اعالم شد) کمپين(وی تبليغ عليه نظام و به نفع گروه فمينيستی عليه نظام 

ای  هللا خامنه نامه ايراندخت و نماينده مھدی کروبی در ديدار با آيت ول ھفتهؤ فعال سياسی و مدير مسی،فاطمه کروب

وی چند روز پس از صدور اطالعيه و دعوت از . بود١٣٨٨در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمھوری سال 

وی به ھمراه ھمسرش مھدی . ندانی شداش ز  در خانهءبھمن ماه، ابتدا٢۵مردم برای برپائی راھپيمائی در روز 

. کروبی چند روز پيش از برگزاری راھپيمائی به حصر خانگی درآمد و از ھرگونه ارتباط با اطرافيانش منع شد

  .اند منابع خبری از انتقال وی به زندان حشمتيه و انتقال مجدد به منزل خبرداده

ه، زمانی که جھت شرکت در راھپيمائی مردمی در اسفندما١٠ فعال سياسی در روز پور، فخرالسادات محتشمی

. الف سپاه انتقال يافت-٢اعتراض به بازداشت و حصر رھبران جنبش سبز مراجعه کرده بود، دستگير و به بند 

اش محروم بوده و فروردين سال جاری  پور از زمان بازداشت تاکنون از حق تماس و مالقات با خانواده محتشمی

  .تان شدساب غذا روانه بيمار چند روز اعتصدر پی
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 و فعاالنھای گسترده  بھمن و آغاز موج بازداشت٢۵ ۀول دفتر معصومه ابتکار در آستانؤ منشی، مسفريبا ابتھاج،

معصومه ابتکار عضو فعلی شورای شھر تھران و مشاور . بازداشت شد٨٩بھمن ماه ٢١ھای سياسی در روز  چھره

  .آقای خاتمی در دوران اصالحات بود

وی نيز متھم به داشتن ارتباط . برد به سر می٢٠٩ماه پيش در بند ۶ پزشک متخصص، بيش از دن مستوفی مآب،ال

  .شود داری می چنان در شرايط بالتکليفی نگه ھای ضدمذھب است و ھم با سايت

ل  فعال سياسی و دختر دکتر محمد توسلی، عضو ارشد حزب نھضت آزادی از سوی دادگاه به تحمليال توسلی،

برای گذراندن دوران محکوميت بازداشت و به بند ١٣٨٩آذر ماه ١۴سال حبس تعزيری محکوم شد که در ٢

پس از ٨٨ه دی ما٩پيش از اين در . از زندان مرخصی آمد٨٩اسفند ٢٩وی . عمومی زنان زندان اوين منتقل شد

وی که شاھد کشته شدن مردم توسط خودروی نيروی . اعتراضات گسترده مردمی در روز عاشورا، بازداشت شد

موران امنيتی بازداشت شد و أسی و تشريح مشاھدات خود، از سوی م بی انتظامی بود، پس از مصاحبه با راديو بی

  .داری شد نگه٢٠٩ماه در بند ٢بيش از 

دی ١٠وی . شھر کرج منتقل شد برای اجرای حکم تبعيد به زندان رجائی٨٩مھر ۵ر تاريخ  دمريم اکبری منفرد،

ارديبھشت ماه ١۶دادگاه او در . ماه سال گذشته در جريان حوادث عاشورا بازداشت و راھی زندان اوين شد

منفرد در . اشتندوی را به اتھام محاربه از طريق ارتباط با سازمان مخالف نظام در زندان نگه د. برگزار شد٨٩

  .شھر محکوم شد سال حبس در زندان رجائی١۵خرداد ماه به ١١تاريخ 

وی . پس از تفتيش منزل بازداشت شد٨٩دی ماه ١١ از شھروندان بھائی ساری در روز شنبه تاج روحانی، مھين

  .از زندان آزاد شد٨٩دی ماه ٢٠در تاريخ 

عتماد ملی در تجمعات روز دھم اسفند ماه در خيابان توسط نگار روزنامه توقيف شده ا روزنامه مھسا امرآبادی،

خرداد و ٢۴وی پيش از اين ھم در تاريخ . ارگان اطالعاتی سپاه پاسداران بازداشت و پس از چند روز آزاد شد

دادگاه انقالب ٢٨او از سوی شعبه . بازداشت و پس از سپری کردن چند ماه در زندان با وثيقه آزاد شد٨٨تيرماه 

  .سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در مرحله تجديدنظرخواھی است١به 

در پی شرکت در يک جلسه مذھبی مربوط به آئين بھائی ٨٩اسفند ١٣ شھروند بھائی ساکن اصفھان ،مينا احراری

  .بازداشت شد

مانده از  روز باقی٩٣در پی احضار برای گذراندن ٨٩دی ١ از شھروندان معترض در تاريخ مينا رضائی فرخ،

روز زندانی بود، در دادگاه انقالب ١٢او که سال پيش به مدت . محکوميت حبس خود، به زندان اوين مراجعه کرد

  .روز کاھش يافت١٠۵سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به ١ابتدا به 

 اخطاريه به اتھام اجتماع و تبانی به پس از تفتيش منزل و دريافت٨٩شھريور ٨ وکيل حقوق بشر، نسرين ستوده،

وی در تاريخ . قصد برھم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام ملزم به معرفی خود به دادسرای اوين شد

او در طی بازداشت خود به خاطر روند . به اتھام اقدام عليه امنيت ملی در ايران، بازداشت شد٨٩شھريور ١٣

نسرين ستوده پيش از . ھا دست به اعتصاب غذای بلند مدت زد اش بار روندهغيرقانونی بازداشت و رسيدگی به پ

دادگاه انقالب ٢۶ستوده از سوی شعبه . اش مورد تھديد قرار گرفته بود ھای حقوقی خاطر فعاليت ھا به بازداشت، بار

  .کوم شدسال محروميت از وکالت مح٢٠سال ممنوعيت خروج از کشور و ٢٠سال زندان تعزيری، ١١اسالمی به 

داری شد و  ماه در سلول انفرادی نگه٢وی به مدت . ، دستگير شد٨٩ماه   روزنامه نگار، در آبان،نازنين خسروانی

دادگاه انقالب ٢۶نگار، چندی پيش در شعبه  اين روزنامه. در آخرين روزھای سال گذشته به قيد وثيقه آزاد شد
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اسفند با وثيقه ٢۴او در تاريخ . صادر نشده استمورد محاکمه قرار گرفت، اما تاکنون حکمی برای وی 

  .روز در زندان، آزاد شد١٣٢ميليون تومانی بعد از گذشت ۶٠٠

توسط کسانی که خود را مامور ٨٩خرداد ٢٠شنبه،   نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر پنجنرگس محمدی،

با ٨٩تير١١وی در . کردند پس از دو ساعت تفتيش منزل، بازداشت شد نيروی انتظامی معرفی می

ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شد و پس از آزادی به دليل شوک عصبی به مدت يک ماه در ۵٠سپردن

  .او ھمچنان به دليل فشارھای بسيار در زندان از وضعيت جسمی نامناسبی برخوردار است. بيمارچتان بستری بود

نگار و  وی روزنامه.  نيروھای امنيتی بازداشت شدبھمن توسط٢٢نگار، در روز   روزنامه،نزھت اميرآبادی

  .طلب بوده است ھای اصالح و ديگر پايگاه«، آفتاب »فرارو«ھای  نويسنده سايت

سال حبس تعزيری خود را آغاز ٢زندانی شد تا دوره ٨٩تير ٢٢ از شھروندان بھائی اھل مشھد در ،نسرين قديری

دستگير و با قرار وثيقه ٨۴قديری برای بار اول در تابستان . شود آباد مشھد نگھداری می او در زندان وکيل. کند

سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديد ١٠سال حبس تعزيری و ۵وی به . آزاد شد

  .سال حبس تعزيری کاھش يافت٢نظر به 

ه مامورين وزارت اطالعات به اتھام تبليغ بوسيل٨٩تير ١ از شھروندان بھائی ساکن مشھد در تاريخ ،زاده نورا نبيل

  .آباد مشھد منتقل شد بھائيت بازداشت و به زندان وکيل

ھای آموزشی در يکی از روستاھای اطراف بم   شھروند بھائی ساکن کرمان که به تدريس و فعاليت،نھاليه شھيدی

ستانه بازداشت و به شھرستان بم منتقل اسفند ماه به اتھام تبليغ بھائيت در پوشش اقدامات بشردو١۴اشتغال داشت، 

  .شد

سال ٢بھمن، برای گذراندن محکوميت ١١ حقوق زنان و اعضای مادران صلح، در تاريخ فعاالن از ،ھاله سحابی  

دادگاه انقالب اسالمی تھران به اتھام تبليغ عليه نظام از ٢۶تر از سوی شعبه  وی پيش. زندان خود به اوين منتقل شد

سال حبس و پرداخت ٢ر در تجمعات غيرقانونی و اخالل در نظم عمومی در مجموع به طريق حضور مکر

  .ھزار تومان جزای نقدی بدل از شالق محکوم شده بود٣٠٠

اسفند ماه در خيابان نواب تھران بازداشت و به ١٧ عضو کانون مدافعان حقوق کارگر چھارشنبه ،زاده ھاله صفر

اين در حاليست که ماموران امنيتی در شب . ز يک شب بازداشت، آزاد شداو پس ا. بازداشتگاه وزرا منتقل شد

  .اش را نيز ضبط کردند بازداشت وی با مراجعه به منزل او عالوه بر تفتيش، برخی وسايل شخصی

توسط ماموران امنيتی در منزلش در تبريز پس از تفيتش و ضبط ١٣٨٩تير ماه ٢٧شنبه   يکھانيه فرشی شتربان،

. وی در ابتدا به بازداشتگاه اطالعات تبريز منتقل و سپس به زندان اوين منتقل شد.  بازداشت شدوسايل شخصی

اتھاماتی چون اھانت به مقدسات و ارتباط با بيگانه که . ھای ضد مذھب عنوان شده است اتھام وی ارتباط با سايت

  .شود بر مبنای فيسبوک وی است گفته می

شھريور به ۴وی در تاريخ . اخر مرداد ماه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد شھروند کرد در او،ھيوا معتمدی

  .زندان مرکزی سقز منتقل شد

  

  : ٨٩ھای پيش از سال  احکام صادره برای بازداشت  

در تھران بازداشت شد و به ٨٨ او پس از اعتراضات عاشورای ؛ماه زندان برای پروين جوادزاده٢۶تائيد حکم 

دادگاه انقالب به ١۵از سوی شعبه ٨٩وی در مردادماه سال . الف به سر برد- ٢نفرادی بند ماه در سلول ا٣مدت 
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او در حال . ماه زندان، کاھش يافت٢۶سال و نيم حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به ٨

  .حاضر در مرخصی نوروزی است

وی که از جمله . اش بازداشت شد عضو ديگر خانواده٣ او به ھمراه سال حبس برای ريحانه حاج ابراھيم دباغ؛١٥

افرادی بود که در جريان اعترافات تلويزيونی وقايع عاشورا، جلوی دوربين قرار گرفت از سوی دادگاه به اعدام 

ابراھيم دباغ که در دوران بازداشت . سال حبس کاھش يافت١۵اين حکم در دادگاه تجديدنظر به ٨٩تير . محکوم شد

برد، در آبان  زندان اوين و پس از آن به بند عمومی زنان زندان اوين به سر می٢٠٩ھای انفرادی بند  در سلول

  .شھر کرج منتقل شد از زندان اوين برای اجرای حکم تبعيدش به زندان رجائی٨٩

و ماه سال گذشته بازداشت  دی١١ زنان، که فعاالن گزارشگر حقوق بشر و از ؛سال حبس برای پريسا کاکائی٦

اجتماع و تبانی به قصد برھم «دادگاه انقالب به اتھام ٢۶از سوی شعبه ٨٩او آبان . ماه از زندان آزاد شد بھمن٢٨

  .سال و به اتھام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس محکوم شد۵به » زدن امنيت ملی

دادگاه انقالب ٢٨به از سوی شع٨٩دستگير شد و ارديبھشت ٨٨او در شھريورماه ؛ سال حبس برای زھرا جباری۴

آبان ماه ١۶وی از . که اين حکم در دادگاه تجديد نظر نيز به تائيد رسيده است. سال حبس تعزيری محکوم شد۴به 

او ٨٩اسفند ٢٢. ھمراه ديگر زنان زندانی سياسی محبوس در زندان اوين به بند متادون اين زندان منتقل شده است

  .رچتانی خارج از زندان اوين منتقل شدبر اثر وخامت وضعيت جسمی خود به بيما

 روزنامه نگار و ؛نگاری برای ژيال بنی يعقوب سال محروميت از روزنامه٣٠سال حبس تعزيری و   ١ئيد حکم أت

او . اش بازداشت شد به ھمراه ھمسرش بھمن اموئی، روزنامه نگار، در خانه٨٨خرداد ٣٠ زنان که فعاالن

دادگاه تجديد نظر حکم او را به ا سال حبس ٨٩آبان . نی از زندان آزاد شدميليون توما٢٠٠مرداد با وثيقه ٢٨

  .نگاری تائيد کرد سال محروميت از روزنامه٣٠تعزيری و 

 او که از بازداشت شدگان بعد از عاشورا بود پس از تحمل ؛ضربه شالق برای سارا توسلی٧۴سال زندان و ٦

دادگاه انقالب اسالمی به اتھام ٢۶بنابر رای شعبه ٨٩ در خرداد او. از اوين ازاد شد٨٨اسفند ٣روز زندان در ۵٠

سال ۶حضور کوتاه مدت در حوادث عاشورا و حضور در منزل شھيد موسوی و تسليت به خانواده اين شھيد به 

  .ضربه شالق محکوم شد٧۴زندان و 

گزارشگر حقوق بشر و  ؛ضربه شالق برای شيوا نظرآھاری٧۴سال حبس تعزيری، تبعيد به زندان شھر کرج و ٤

روز بازداشت در اول ١٠٠به بازداشت نھادھای امنيتی درآمد و پس از تحمل ٨٨خرداد ٢۴از فعاالن زنان که 

در ھنگام رفتن ٨٨آذرماه ٢٩وی سپس در . ميليون تومانی از زندان آزاد شد٢٠٠، با قرار وثيقه ٨٨مھرماه سال 

هللا منتظری، از سوی مأموران وزارت اطالعات بازداشت و  به شھر قم جھت حضور در مراسم تشئيع پيکر آيت

او در . ميليون تومانی از زندان آزاد شد۵٠٠شھريورماه با موافقت قاضی پرونده، با قرار وثيقه ٢١ماه، ٩پس از 

 سال حبس تعزيری، تبعيد به زندان شھر۴به تحمل ٨٩دادگاه به اتھام محاربه محاکمه شد و با رد اين اتھام در دی 

  .ضربه شالق محکوم شد٧۴کرج و 

وی در مردادماه . به ھمراه دخترش دستگير شد٨٨ او در اسفندماه جو؛ سال حبس تعزيری برای فاطمه خرم٥

او بيش از ا سال . سال حبس تعزيری محکوم شد۵دادگاه انقالب مورد محاکمه قرار گرفت و به ١۵در شعبه ٨٩

آور خانواده بوده و يک فرزند معلول  وی نان. برد دان به سر میاست که بدون برخورداری از حق مرخصی در زن

  .دارد

توسط نيروھای اطالعات ارتش ٨٨او در دی ماه  شھر برای فرح واضحان؛ سال زندان و تبعيد به زندان رجائی١٧
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اين . ددادگاه انقالب، به اتھام محاربه محاکمه و به اعدام محکوم ش١۵از سوی شعبه ٨٩بازداشت و در مردادماه 

فرح واضحان، چندی پيش از . دادگاه انقالب ارسال شد٢٨حکم سپس در ديوان عالی کشور نقض شده و به شعبه 

وی . شھر محکوم شد سال زندان و تبعيد به زندان رجائی١٧سوی اين شعبه به اتھام محاربه و توھين به رھبری به 

  .ی محروم بوده استھای حاد، از حق برخورداری از مرخص با وجود داشتن بيماری

. در منزلش بازداشت شد٨٨اسفند ماه ٢۴ شھروند بھائی ساکن مشھد که در تاريخ سال حبس برای رزيتا واثقی؛٥

ارديبھشت ماه ۵ انفرادی و فشارھای سخت بازجوئی در تاريخ  او نزديک به دو ماه بعد از بازداشت و تحمل سلول

آباد مشھد منتقل  به زندان وکيل٨٨مھر ماه ۴تقل شد و در تاريخ ھای انفرادی زندان مرکزی مشھد من به سلول٨٩

اتھام وی در اين دادگاه تبليغ آئين بھائی و توھين به مقدسات عنوان شد و در اين جلسه دادگاه که به صورت . شد

ھمن سرانجام ب. مان را نداد گونه دفاع و صحبتی به واثقی و ديگر مته غيرعلنی برگزار شد، قاضی اجازه ھيچ

  .سال محکوم شد۵رزيتا واثقی از دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوی به تحمل ٨٩

 جنبش زنان که به دليل ديدار نوروزی با خانواده يکی از فعاالن از ؛سال حبس تعزيری برای محبوبه کرمی٣

. رار کفالت آزاد شدندبازداشت و پس از گذراندن چند روز با ق٨٨ھای داغدار زھرا بنی يعقوب در نوروز  خانواده

به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به روش تجمع و تبانی به منظور ارتباط گيری با عناصر غيرخودی به سه ٨٩بھمن 

ھا، حکم  محبوبه کرمی پيش از اين ھم پنج بار بازداشت شده بودکه در ھمه پرونده. سال حبس تعزيری محکوم شد

  .تبرئه برای وی صادر شد

، يک روز ٨٨ او در شھريورماه سال ؛شھر برای معصومه ياوری يری و تبعيد به زندان رجائیسال حبس تعز٧

او در . داری شد ماه در سلول انفرادی نگه٣وی به مدت . پيش از راھپيمائی روز قدس در تھران دستگير شد

وی . شھر محکوم شد سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان رجائی٧دادگاه انقالب به ٢٨از سوی شعبه ٨٩ارديبھشت 

  .در طول دوران بازداشت خود از حق برخورداری از مرخصی محروم بوده است

دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه طباطبائی و عضو ؛ ماه حبس تعزيری برای مھديه گلرو۴سال و ٢

عزيری تائيد ماه حبس ت۴سال و ٢حکم ٨٩دستگير و مرداد ٨٨آذرماه سال ١٣شورای دفاع از حق تحصيل، در 

وی به دليل ارسال بيانيه به خارج از زندان در روز دانشجو، ممنوع المالقات شد و به اتھام تبليغ عليه نظام، . شد

  .دادگاه انقالب مورد محاکمه قرار گرفت٢٨مجددا در شعبه 

 انفرادی  ه سلولبازداشت شد و ب٨٨اسفند ماه ٢۴ از شھروندان بھائی که در تاريخ ؛سال حبس برای ناھيد قديری٥

ھای تبليغی و مذھبی تحت فشاربازجويان قرار  او برای تعھد دادن مبنی بر عدم انجام فعاليت. زندان مشھد منتقل شد

برای ناھيد قديری اتھاماتی چون تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی، اقدام عليه امنيت داخلی کشور با . گرفت

ليغ و ارتباط با بيگانگان، برگزاری تجمعات غير قانونی و نشر و عضويت در تشکيالت فرقه ضاله بھائيت، تب

بر اساس اين اتھامات، ناھيد قديری توسط دادگاه مشھد به تحمل . توزيع سی دی و کتب ضاله بھائيت عنوان شد

سال حبس ۵جھت اجرای حکم ٨٩تيرماه ٧سال حبس تعزيری در زندان وکيل آباد مشھد محکوم شد و در تاريخ ۵

  .آباد مشھد منتقل شد ه زندان وکيلخود ب
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