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4 ۵

مقــدمه

گزارش »مدافعان حقوق بشر در ایران طی سال های 2019 و 2020«، مختصری را از آن چه بر سر ۵۳ 
شهروند کنشگر ایرانی آمده است، روایت می کند. فشار بر مدافعان حقوق بشر ایرانی به طرز کم سابقه ای 
فزونی یافته است. فهرستی که پیش رو دارید، شامل برخی وکالی مدافع حقوق بشر، فعاالن حقوق صنفی، 
کنشگران حقوق کودک، فعاالن حفاظت از محیط زیست، مدافعان حقوق زنان و سایر کنشگران حفظ 

حقوق و کرامت انسان هاست.

این گزارش نشان می دهد که اغلب مدافعان حقوق بشر در ایران، تنها به خاطر اظهار نظر تحت تعقیب 
قرار گرفته اند و با بازداشت، آزار و حکم های زنداِن طوالنی مدت روبه رو شده اند. این موضوع، ناقض حق 
آزادی عقیده و بیان است که طبق معاهدات بین المللی حقوق بشر و حتی بخشی از قوانین داخلی ایران، 

تضمین شده است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: »سرکوب شدید مدافعان حقوق بشر، 
تنها شامل منتقدان به نقض حقوق بشر توسط مقامات نمی شود، بلکه هرکسی را هدف می گیرد که حتی 
در چارچوب قوانین فعلی، در راه حمایت از حقوق انسان ها گام برمی دارد. شرایط مدافعان حقوق بشر در 

ایران وخیم است و نیاز به توجه فوری جامعه جهانی دارد.«

۵۳ مدافع حقوق بشر که نامشان در این گزارش آمده، در مجموع با 400 سال زندان و 787 ضربه شالق 
روبه رو شده اند. تمامی شهروندانی که نامشان در این گزارش آمده است، در دادگاه های انقالب اسالمی، 
موارد،  برخی  در  بوده اند.  عادالنه محروم  دادرسی  از حق  و  منصفه محاکمه شده اند  هیات  بدون حضور 
اعضای خانواده متهمان نیز به خاطر اعمال فشار مضاعف بر آنان، به بهانه های واهی تحت تعقیب قرار 
گرفته اند. اغلب مدافعان حقوق بشر، فشار و شکنجه جسمی و روحی را برای اخذ اعتراف تلویزیونی علیه 

خود، تجربه کرده اند. 

یا  دلیل  بدون  اول  روزهای  »در  می گوید:  فشارها  این  درباره  کارگران،  حقوق  فعال  بخشی،  اسماعیل 
هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا 72 ساعت در سلولم از جایم 
نمی  توانستم تکان بخورم. آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد، خوابیدن هم برایم زجر آور بود. امروز پس 
از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت، در دنده های شکسته ام،کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس 

درد می کنم«.

به عالوه، بسیاری از این افراد، به خاطر فعالیت های خود از محیط کار اخراج شده اند یا مجوز شغلی آن ها 
لغو شده است. حکومت تالش دارد تا با ایجاد فشار اقتصادی، کنشگران را وادار به سکوت کند.

اندکی  نگه داری می شوند، دسترسی  پرجمعیت  اغلب در سلول های  ایران،  در  زندانی  بشر  مدافعان حقوق 
به امکانات بهداشتی دارند  و عامدانه از حق درمان محروم می شوند. مقامات زندان ها با هدف اعمال فشار 
بیشتر، مدافعان حقوق بشر را به سلول های محل نگه داری زندانیان با جرایم خطرناک، مانند متهمان به قتل، 
انتقال می دهند. برخی از این مدافعان به رغم ابتال به بیماری های گوناگون و ویروس کرونا در زندان، از حق 

مرخصی درمانی محروم بوده اند. 

یکی از نگران کننده ترین موارد در دو سال اخیر، سرکوب وکالیی ست که دفاع حقوقی از زندانیان سیاسی، 
این  از  یکی  داودی  امیرساالر  می گیرند.  عهده  بر  را  »امنیتی«  به  موسوم  پرونده های  متهمان  و  اقلیت ها 
وکالست که به ۳0 سال زندان و 111 ضربه شالق محکوم شد. او یک کانال تلگرامی را به نام »بدون روتوش« 
اداره می کرد و در این کانال، به بحث های حقوقی، از جمله نقد روند دادرسی عادالنه، جرایم قضایی و نقض 

حقوق صنفی وکال می پرداخت.

فعاالن حقوق زنان نیز در این سال ها مورد سرکوب و آزار گسترده قرار گرفته اند. طی سال های گذشته، 
بسیاری از زنان و مردان به جنبش های مدنی مخالفت با حجاب اجباری پیوسته اند. زنان و مردان ایرانی برای 
دفاع از حق طبیعِی اختیاری بودن حجاب، با مجازات های سنگین روبه رو می شوند. صبا کرد افشاری، یکی 
از این زنان است که در 22 سالگی برای در آوردن روسری در خیابان، به 24 سال زندان محکوم شد. چند 
روز پیش از انتشار این گزارش، درخواست صبا برای اعاده دادرسی و بازبینی پرونده اش رد شد. گفتنی ست 
که مادر او، راحله احمدی، یکی دیگر از مدافعان حق آزادی انتخاب پوشش، در حین پی گیری پرونده صبا 

بازداشت و به ۳1 ماه زندان محکوم شده است. 

۵۳ مدافع حقوق بشر که نامشان در این گزارش آمده است، تنها بخشی از پرشمار افرادی هستند که در 
سال های 2019 و 2020 میالدی )دوران انتشار این گزارش( با آزار روبه رو شده اند. امیدواریم این گزارش، 
راه را برای محققان و روزنامه نگاران برای پوشش روایت این کنشگران، در کنار شناسایی سایر مدافعان حقوق 
بشر هموار کند و شهروندان را در سراسر جهان با فعالیت های شهروندان ایرانی آشنا سازد؛ شهروندانی آگاه 

که در راه دست یابی به یک زندگی بهتر برای همگان، از آرامش و آزادی خود مایه می گذارند. 

سازمان حقوق بشر ایران همراه با انتشار این گزارش، از جامعه جهانی و تمامی کشورهایی که با جمهوری 
اسالمی ایران روابط دیپلماتیک دارند، می خواهد تا تقاضای آزادی سریع تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی 
و  از جامعه مدنی  ایران همچنین  بشر  قرار دهند. سازمان حقوق  تهران  با  را در صدر گفت وگوهای خود 
شهروندان سراسر جهان دعوت می کند تا روایت های زیر را بخوانند، نام این افراد را به خاطر بسپارند و در 

راه آزادی آنان و جنبش حفظ حقوق انسانی ایرانیان، با ما همراه شوند. 
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سـابقه

امیـرسـاالر داودی
سن: ۳9

حوزه فعالیت: وکیل دادگستری
وضعیت: زندان اوین

وضعیت قضایی: ۳0 سال حبس تعزیری و 111 ضربه شالق 
حقوق نقض شده:  آزار و اذیت قضایی، سلول انفرادی بدون 

دسترسی به وکیل، نقض روند دادرسی عادالنه قضایی

رش ایران
ق ب

ش مدافعان حقو
رش ایران | گزار

ق ب
سازمان حقو

حقـوقدانان

به روز رسـانی

امیرساالر داودی، وکیل دادگستری که سابقه دفاع حقوقی از زندانیان سیاسی و اقلیت های مذهبی را در کارنامه 
حرفه ای اش دارد، روز 29 آبان ماه 1۳97 به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بند 241 بازداشتگاه حفاظت قوه قضائیه 

در زندان اوین منتقل شد.

مأمورین امنیتی پیش از بازداشت، دفتر کار و منزل امیرساالر داودی را تفتیش کردند و تعدادی از پرونده ها و وسایل 
شخصی او را با خود بردند. در تاریخ یکم بهمن ماه 1۳97 پرونده آقای داودی پس از حدود دو ماه بالتکلیفی، با صدور 

کیفرخواست به شعبه 1۵ دادگاه انقالب تهران ارسال شد. از جمله اتهامات مطروحه در کیفرخواست، »توهین به 
رهبری« و »تبلیغ علیه نظام« بود. 

در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1۳98 جلسه رسیدگی به پرونده امیرساالر داودی در شعبه  1۵ دادگاه انقالب تهران برگزار 
شد. وحید مشگانی فراهانی، وکیل مدافع او، در این مورد به سازمان حقوق بشر ایران گفت: »در این دادگاه حدود 8 تا 

9 اتهام به ایشان نسبت داده شد. از جمله: تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، 
نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری و چند اتهام دیگر...«

رأی دادگاه در تاریخ 11 خردادماه 1۳98 به وکیل وی ابالغ شد و امیرساالر داودی، جمعا به ۳0 سال حبس تعزیری 
محکوم شد.1 در صورت اعمال ماده 1۳4 قانون مجازات اسالمی، باالترین حکم، یعنی 1۵ سال زندان، قابل اجرا خواهد 

بود.2 آقای داودی در اعتراض به عدم رعایت موازین عادالنه، تقاضای تجدید نظر نکرد و این حکم قطعی شد.

امیرساالر داودی، که هم اکنون در بند 7 زندان اوین به سر می برد، در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی، روز 20 
بهمن 1۳98 به مدت 10 روز دست به اعتصاب غذا زد.۳ 

طناز کالهچیان، همسر امیرساالر داودی، در توییتی در روز 22 مرداد 1۳99 گفت که این وکیل دادگستری به کووید 
19 مبتال شده است.4 10 روز بعد، حسین تاج، وکیل امیرساالر داودی، گفت که موکلش پس از 14 روز قرنطینه، به بند 

عمومی بازگشته است.۵ 

در این گزارش، مروری خواهیم داشت بر سرگذشت ۵۳ تن از مدافعان حقوق بشر در ایران و 
مشکالتی که در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میالدی با آن روبه رو شده اند. بدیهی ست ده ها تن دیگر از 

مدافعان حقوق بشر، با تحمل دشواری های فراوان، هر روزه در ایران فعالیت می کنند اما 
جایشان در این فهرست خالی ست. امیدواریم کسانی که اطالعات بیشتری درباره مدافعان 

گمنام یا کمترشناخته شده ی حقوق بشر دارند، با سازمان حقوق بشر ایران تماس بگیرند و با 
ارائه اطالعات و اسناد مرتبط، به غنای گزارش هایی از این دست، کمک کنند. 
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سـابقه

به روز رسـانی

سن:۵7
حوزه فعالیت: وکیل دادگستری

وضعیت: مرخصی درمانی 
وضعیت قضایی: ۳8 سال حبس تعزیری و 148 ضربه شالق 
حقوق نقض شده: آزار و اذیت قضایی، دستگیری و بازداشت 

خودسرانه، نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، پرونده سازی 
برای اعضای خانواده 

نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، فعال مبارزه برای لغو اعدام، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران است. خانم 
ستوده وکالت پرونده های بسیاری از فعاالن حقوق بشر، فعاالن حقوق زنان، کودکان قربانی کودک آز اری و کودکان در معرض اعدام 

را برعهده داشته است.

نسرین ستوده 2۳ خرداد ماه 1۳97 برای چندمین بار بازداشت شد.12 او در حکمی که به صورت غیابی صادر شده بود، به اتهام 
»اختفای جاسوسی«، به پنج سال زندان محکوم شده است.1۳ این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، در 
پرونده دوم خود با هفت عنوان اتهامی، در مجموع به ۳۳ سال حبس تعزیری و 148 ضربه شالق محکوم شد که در صورت اعمال 

ماده 1۳4 قانون مجازات اسالمی، احتماال 12 سال آن قابل اجرا است. 

خانم ستوده در اعتراض به تبصره ماده 48 قانون مجازات اسالمی و اجبار در انتخاب وکیل از لیست مورد تایید قوه قضاییه، در 
این پرونده برای خود وکیل انتخاب نکرده بود.14 رونوشتی از دادنامه دومین محکومیت خانم ستوده در آخرین روزهای سال 

1۳97 توسط همسرش، رضا خندان، در شبکه های اجتماعی منتشر شد. بر اساس این رونوشت، نسرین ستوده با اتهام »تشویق 
به فساد و فحشاء« طبق ماده ۶۳9 قانون مجازات اسالمی به 12 سال زندان محکوم شده است. محکومیت برای این اتهام، 

سنگین ترین حکم پرونده دوم وی به شمار می رود و در صورت اعمال ماده 1۳4 قانون مجازات اسالمی، او باید دست کم 12 سال 
را در زندان سپری کند.

در بخشی از دادنامه نسرین ستوده آمده است: »نامبرده در اجتماع غیرقانونی دراویش گنابادی در مورخه 19/10/9۶ شرکت 
داشته و در مورخ 20/7/9۶ به همراه اعضا و عناصر گروهک غیرقانونی لگام اقدام به برگزاری تجمع غیرقانونی در مقابل دفتر 

سازمان ملل نموده و در این تجمع سخنرانی داشته است و در مورخ 1۶/8/9۶ در تجمع غیرقانونی علیه نظام جمهوری اسالمی 
در مقابل زندان اوین مشارکت داشته است.« لگام یک سازمان مردم نهاد است که برای لغو اعدام در ایران فعالیت می کند. نسرین 

ستوده به دلیل عدم رعایت قوانین دادرسی، تقاضای تجدیدنظر نکرد و این حکم قطعی شد.

روز سه شنبه 29 مهر ماه، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین 
منتقل شد.1۵

رضا خندان، همسر نسرین ستوده در توییتر خود نوشت: »امروز ماموران بند عمومی زندان اوین نسرین را صدا زدند که آماده 
شود تا او را به بیمارستان اعزام کنند. اما پس از خروج از زندان، او را مستقیما به زندان قرچک منتقل کردند. او طبق نظر 

متخصصان می بایست برای معاینات فوری قلب و عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل می شد.«1۶

مقام های جمهوری اسالمی برای فشار بیشتر بر نسرین ستوده، به پرونده سازی برای دختر جوان او، مهراوه، اقدام کرده اند. 
نخستین دادگاه مهراوه خندان روز ۵ آبان برگزار شد و نتیجه آن در زمان انتشار این گزارش، مشخص نشده است.17محمد 

مقیمی، وکیل نسرین ستوده، روز 17 آبان در صفحه توییتر خود نوشت که موکلش با تودیع وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شده 
است.

سن: ۳9
حوزه فعالیت: وکیل دادگستری

وضعیت: مرخصی
وضعیت قضایی: محکومیت 2 ساله دارد ولی برای پرونده 

جدید بازداشت شده است 
حقوق نقض شده: آزار و اذیت قضایی، دستگیری و 

بازداشت خودسرانه، نقض روند عادالنه قضایی، نقض حق 
آزادی بیان 

پیــام درفشـان

سـابقه

به روز رسـانی

پیام درفشان، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر است که تاکنون وکالت بسیاری از پرونده های سیاسی و 
عقیدتی را برعهده داشته است. پیام درفشان و فرخ فروزان، هردو وکیل مدافع، روز جمعه 9 شهریور ماه 1۳97 برای 

ساعاتی در کرج بازداشت شدند.۶ بازداشت این دو در منزل یک وکیل دیگر که در آن زمان در زندان به سر می برد 
انجام شد.

 در پرونده ای که متعاقب این بازداشت برای پیام درفشان گشوده شد، شعبه یک دادگاه انقالب کرج او را با اتهام 
»توهین به مقام معظم رهبری« به 2 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم کرده است.7

پیام درفشان مجددا روز 19 خرداد ماه 1۳99 در ارتباط با پرونده جدیدی، بازداشت شد.

سعید دهقان، وکیل مدافع پیام درفشان در گفتگو با ایلنا در این خصوص گفت:  »از آنجا که حکم قبلی موکلم تعلیقی 
است و تعلیق نیز قطعی است، بازداشت وی هیچ ارتباطی با حکم قبلی ندارد. همچنان منتظریم تا جزئیات دلیل 

بازداشت را در اختیارمان قرار دهند«.8 

در نهایت، آقای درفشان در  شعبه 2۶ دادگاه انقالب به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش 
اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیر مجاز« به 2 سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.9 این حکم در 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینیاً تیید شد.10

پیام درفشان روز 12 شهریور به مرخصی استعالجی رفت اما روز 19 مهر با »تهدید ضبط وثیقه« به زندان اوین 
بازگشت. روز 20 مهر 1۳99 سعید دهقان، وکیل آقای درفشان در توییتر نوشت که او با مرخصی پزشکی فعال برای 

۳0 روز از زندان آزاد شده است.11
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گلرخ ابراهیمی ایرایی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۳4 
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر
وضعیت: زندان قرچک ورامین 

وضعیت قضایی: ۳ سال و 7 ماه حبس تعزیری 
حقوق نقض شده:  بازجویی تحت فشار، دستگیری و 

بازداشت خودسرانه، نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، 
حکم زندان برای داستانی که منتشر نشد

گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام، نخستین بار در تاریخ 1۵ شهریور ماه 1۳9۳ به همراه 
همسرش آرش صادقی و دو تن از دوستانشان به دست نیروهای سازمان اطالعات سپاه بازداشت و به بند 2-الف سپاه 
منتقل شد. او پس از چند هفته با قرار وثیقه از زندان آزاد شد اما به دلیل یک داستان منتشر نشده که ماموران حین 
بازرسی خانه آنها پیدا کرده بودند، به »توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام« متهم شد. شعبه 1۵ دادگاه انقالب به 

ریاست قاضی صلواتی در اردیبهشت ماه 1۳94 گلرخ ابراهیمی را به ۶ سال و آرش صادقی را به 1۵ سال زندان محکوم 
کرد. دادگاه تجدید نظر در تاریخ اول دیماه 1۳94حکم گلرخ ایرایی و آرش صادقی را عینا تایید کرد. آرش در تاریخ 18 

خرداد ماه 1۳9۵ و گلرخ در تاریخ ۳ آبان ماه 1۳9۵ برای اجرای حکم زندان بازداشت شدند. 

در نهایت گلرخ ابراهیمی با اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس 
محکوم شد. »کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس های بدون روسری در فیسبوک، مخالفت با 

حکم قصاص، امضای بیانیه هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات، حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با 
زندانیان سیاسی«، بخشی از فعالیت هایی است که در حکم دادگاه به عنوان مصادیق اتهامات و »فعالیتهای ضد امنیتی« 

گلرخ ایرایی ذکر شده بود.

گلرخ ابراهیمی، پس از حدود سه سال در تاریخ 19فروردین ماه 1۳98 با پایان دوران محکومیت خود و با تودیع قرار 
کفالت ۶0 میلیون تومانی برای پرونده دیگری که در دوران زندان علیه وی مفتوح شده بود، از زندان آزاد شد. دادگاه 

این پرونده در شعبه 2۶ دادگاه انقالب به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و گلرخ ابراهیمی به همراه آتنا دائمی 
در یک پرونده مشترک به اتهام »اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسالمی« و »تبلیغ علیه نظام« هر کدام به ۳سال و 

هفت ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب و گروه ها محکوم شدند.21

گلرخ ابراهیمی ایرایی، این بار در تاریخ 18 آبان ماه 1۳98 مجددا به دست نیروهای امنیتی بازداشت به زندان قرچک 
ورامین منتقل شد. او در زندان قرچک ورامین به سر می برد.22

محمـد نجـفی

سـابقه

به روز رسـانی

سن:44
حوزه فعالیت: وکیل دادگستری

وضعیت: زندان اوین
وضعیت قضایی: 19 سال حبس تعزیری 

حقوق نقض شده: نقض روند دادرسی عادالنه، آزار و اذیت 
قضایی، دستگیری و بازداشت خودسرانه 

محمد نجفی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری است که 2۵ دی ماه 1۳9۶ به دست نیروهای امنیتی مقابل منزل 
شخصی اش بازداشت شد.18

 آقای نجفی در حالی دستگیر شد که مسئله مرگ مشکوک وحید حیدری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1۳9۶، 
را در کالنتری 12 رضوی شهر اراک پی گیری می کرد. وی پس از گذشت 92 روز، با قید وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد. 

مقام های رسمی در ایران مدعی بودند که وحید حیدری برای فروش مواد مخدر بازداشت شده بود و در بازداشتگاه خودکشی 
کرده است. پی گیر ی های محمد نجفی از این حقیقت پرده برداشت که وحید حیدری از شرکت کنندگان در اعتراضات اراک بود 

و 10 دی ماه آن سال بازداشت شده بود. وحید چند روز بعد به دالیلی که احتمال می رود ضرب و جرح و شکنجه بوده باشد، 
جان خود را از دست داده است.19

محمد نجفی به خاطر فعالیت های حرفه ای و حقوق بشری اش، در چندین پرونده  به زندان و شالق محکوم شده است. از آن 
جمله می توان به محکومیت وی در اوایل مرداد ماه سال 1۳97 به سه سال زندان و 74 ضربه شالق، اشاره کرد. این حکم در 

اواخر مهر ماه سال 1۳97 عینا در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. وکیل محمد نجفی اواخر آذر ماه 1۳97 خبر داد که حکم 74 
ضربه شالق وی به دلیل ابتال به بیماری دیابت )قند خون( منتفی شده است. 

محمد نجفی در اوایل سال 1۳97 با قید وثیقه تا زمان تعیین تکلیف در دادگاه تجدید نظر آزاد شد اما ناگهان روز ۶ آبان ماه 
1۳97 به همراه یکی از دوستانش به نام عباس صفری مجددا بازداشت و هر دو راهی زندان مرکزی اراک شدند. 

اوایل آذر ماه سال 1۳97، شعبه یک دادگاه انقالب اراک، حکم پنج تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی 
ماه در شهرستان شازند را در بخش دوم پرونده به صورت گروهی صادر کرد. بر اساس احکام صادر شده، محمد نجفی و علی 

باقری هر یک به 1۳ سال حبس تعزیری، مسعود عاجلو و بهزاد علی بخشی هر یک به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. این 
حکم در حالی صادر شده است که آقایان محمد نجفی و علی باقری بابت اتهام ”کمک به دولت متخاصم“ از طریق مصاحبه با 

رسانه های خارجی، به 10 سال حبس تعزیری نیز محکوم شده  بودند. محکومیت 1۳ ساله محمد نجفی در فروردین ماه 1۳98 
در دادگاه تجدیدنظر عینا به تایید رسید. او روز 18 بهمن 1۳98 در شعبه 2۳ دادگاه انقالب تهران به خاطر سخنرانی در خانه 

مادر ستار بهشتی، به شش ماه حبس دیگر محکوم شد. ستار بهشتی، کارگر و وبالگ نویس ایرانی، در آبان 1۳91 بر اثر شکنجه 
هنگام بازجویی در پلیس فتا، کشته شد.20

محمد نجفی در پی شیوع ویروس کووید-19 )کرونا( روز سه شنبه 12 فروردین  ماه 1۳99 به مرخصی اعزام شد و در تاریخ 21 
اردیبهشت ماه به زندان بازگشت. 
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زرتشت احمدی راغب

سـابقه

سن: ۵۶
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر

وضعیت: زندان اوین
وضعیت قضایی: محکوم

حقوق نقض شده: دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض روند دادرسی 
عادالنه، اخراج از کار به دلیل فعالیت های مدنی، محرومیت از درمان

زرتشت )اسماعیل( احمدی راغب، فعال حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام، در تاریخ ۵ شهریور ماه 1۳98 در منزل 
شخصی اش به دست ماموران امنیتی بازداشت و به بند 209 وزارت اطالعات در زندان اوین منتقل شد.27 زرتشت 

در اواسط مهر ماه سال 1۳98 با پایان مراحل بازجویی به اندرزگاه 8 زندان اوین منتقل شد. اتهامات مطروحه علیه 
او، »تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به روسای قوای سه گانه« عنوان شده بود.

 آقای راغب در این سال، پس از ۵ ماه بازداشت موقت در تاریخ 2۳ دی ماه با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.28

زرتشت احمدی راغب پیشتر و در بهمن سال 1۳94 در شعبه اول دادگاه انقالب شهریار به اتهام »تبلیغ علیه نظام 
از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در صفحه شخصی خود در فیسبوک« به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

دو سال بعد، در اردیبهشت 1۳9۶، شعبه اول دادگاه انقالب شهریار او را به دلیل فعالیت های مدنی اش و با اتهام 
»تبلیغ علیه نظام« به تحمل 9 ماه حبس محکوم کرد.

روز 10 خرداد ماه 1۳99 زرتشت احمدی راغب اعالم کرد که طی ابالغیه ای به دادسرای اوین احضار شده است. 
در این ابالغیه دلیل احضار وی »عکسبرداری از مناطق ممنوعه« عنوان شده بود. در پی دریافت این احضاریه، 

زرتشت احمدی راغب روز دوشنبه 2۶ خرداد ماه 1۳99 به شعبه 4 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان شهریار مراجعه کرد و بازداشت شد.29

زرتشت احمدی راغب از روز بازداشت اعتصاب غذا کرد و بعد از حدود 80 روز اعتصاب، روز 11 شهریور با اعزام به 
مرخصی از زندان، به اعتصاب خود پایان داد. زرتشت با پایان مرخصی، روز 1۳ مهر به زندان بازگشت و از آن زمان 

دوباره اعتصاب کرده است.

زرتشت احمدی راغب که سال ها به عنوان مامور آتش نشانی مشغول کار بود، شغل خود را نیز به خاطر فعالیت های 
مدنی اش از دست داد. 

رضوانه احمد خان بیگی

سـابقه

سن:۳0
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر

وضعیت: زندان اوین
وضعیت قضایی: 10 سال و ۵ ماه حبس تعزیری 

حقوق نقض شده: دستگیری و بازداشت خودسرانه، سلول انفرادی در 
دوران بازجویی بدون دسترسی به وکیل انتخابی، نقض روند دادرسی 

عادالنه، محرومیت از درمان

رضوانه احمد خان بیگی، که به دالیلی همچون حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و حق تجمع مسالمت آمیز در زندان 
است، اولین بار در تاریخ 2۶ دی ماه 1۳9۶ در ارتباط با پخش تراکت در خیابان و شعارنویسی، بازداشت شده بود که در 

این رابطه، با اتهام »اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام« در شعبه 2۶ دادگاه انقالب تهران به 4 سال و 
۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. او در تاریخ 11 اسفند ماه 1۳97 با تودیع قرار وثیقه 1۵0 میلیون تومانی از زندان اوین 

آزاد شد. 

رضوانه احمد خان بیگی روز 27 آبان ماه 1۳98 در جریان اعتراضات سراسری آن سال، در منزل شخصی اش در تهران 
به دست ماموران اطالعات سپاه ثاراهلل بازداشت و پس از تحمل انفرادی و بازجویی در بند 1-الف سپاه ثاراهلل به بند زنان 

زندان اوین منتقل شد.2۳

اندکی پس از بازداشت مجدد رضوانه احمدخان بیگی، حکم پرونده نخست او در آذرماه 1۳98 در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید 
نظر استان تهران عینا تایید شد.

در پرونده بعدی که پس از بازداشت مجدد رضوانه تشکیل شده بود، شعبه 24 دادگاه انقالب او را در تاریخ 1۳ بهمن ماه 
1۳98 به اتهام »اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور« به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« به 

یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.24 

بهفر الله زاری، همسر رضوانه، روز 2۳ اردیبهشت اعالم کرد که شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر شش سال حبس او را تایید 
کرده است. در صورت اعمال ماده 1۳4 قانون مجازات اسالمی، اشد مجازات یعنی ۵ سال قابل اجراست.

رضوانه احمدخان بیگی روز 29 مرداد به دلیل شیوع بیماری کووید-19 به مرخصی اعزام شد اما با تمدیدنشدن این 
مرخصی، بدون درمان کافی روز ۵ شهریور به زندان بازگردانده شد. رضوانه روز 9 شهریور 1۳99 در همراهی با اعتصاب 

غذای نسرین ستوده و خواست او برای توجه به حقوق زندانیان سیاسی، اعتصاب غذا کرد.2۵ روز ۵ مهر، بابک پاک نیا، 
وکیل رضوانه، در توییتی نوشت که در پی موافقت با درخواست های موکلش، اعتصاب غذا پایان یافته و »ضعف جسمانی 

در تصمیم او تاثیری نداشته است.«2۶ 

او هم اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می برد.

به روز رسـانی
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آتنـا دائـمی 

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۳2
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر

وضعیت: زندان اوین
وضعیت قضایی: 12 سال، 7 ماه و 1 روز حبس تعزیری و 74 

ضربه شالق. پرونده جدید
حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض 

روند دادرسی عادالنه، بازجویی در سلول انفرادی تحت فشار، 
محرومیت از دسترسی به وکیل، پرونده سازی برای اعضای خانواده

آتنا دائمی، کنشگر حقوق بشر و فعال برای لغو مجازات اعدام، در بند زنان زندان اوین تهران محبوس است.
آتنا نخستین بار روز 29 مهرماه سال 1۳9۳ بازداشت شد و مدت 8۶ روز را در سلول انفرادی بند دو-الف سپاه پاسداران تحت 

بازجویی به سر برد. او در تاریخ 28 دی ماه 1۳9۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد. دادگاه انقالب 
به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، آتنا را به اتهام »تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، 
توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی و اختفای ادله جرم« به 14 سال زندان محکوم کرد. یکی از مصادیقی که در دادگاه علیه 

آتنا دائمی استفاده شده بود، پست های فیسبوکی و فعالیتهای وی در مخالفت با مجازات اعدام بوده است. خانم دائمی با موافقت 
قاضی تجدیدنظر در تاریخ 2۶ بهمن ماه 1۳94 با تودیع وثیقه ۶00 میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین آزاد شد. دادگاه 

تجدیدنظر محکومیت وی را به 7 سال کاهش داد. آتنا دائمی در تاریخ ۶ آذر ماه 1۳9۵ جهت اجرای حکم مجددا بازداشت شد 
و تا امروز در زندان به سر می برد. او یک بار از تاریخ 19 فروردین 1۳9۶ تا 10 خرداد ماه همان سال در اعتراض به محکومیت 
اعضای خانواده اش، به مدت ۵4 روز در اعتصاب غذا به سر برده بود. این اعتصاب غذا در زمان اعالم حکم برائت خواهرانش در 

دادگاه به پایان رسید.
آتنا دائمی از مشکالت جسمی رنج می برد و روز سوم مهر ماه 1۳9۶ یک بار در بیمارستان بستری شد. در تمام مدت بستری 

شدن در بیمارستان به او دستبند و پابند زده بودند. 
تاکنون مسئولین زندان در چندین مورد سعی کردند تا از طریق پرونده سازی، ممنوعیت مالقات و انتقال کوتاه مدت به زندان 

قرچک ورامین آتنا دائمی را تحت فشار قرار دهند. در آخرین مورد، آتنا دائمی روز سه شنبه 1۳ اردیبهشت ماه 1۳99 به شعبه 
24 دادگاه انقالب تهران احضار شد که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابالغ و 
تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل، از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. وی پیشتر نیز در تاریخ ۳0 فروردین 

همین سال و 21 اسفند ماه 1۳98 به دالیل مشابه از حضور در دادگاه خودداری کرده بود.

در پرونده دیگری که سال 1۳98 در مدت حبس در زندان تشکیل شد، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی به اتهامات »اهانت به 
بنیانگذار و رهبر جمهوری اسالمی« و »تبلیغ علیه نظام« هر کدام به ۳ سال و هفت ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از 

فعالیت در احزاب و گروها محکوم شدند. همچنین در پی تحصن اعتراضی آتنا دائمی و جمعی از زنان زندانی در دفتر بند زندان 
برای اعالم همدردی با خانواده کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 1۳98، آتنا به بند 2-الف منتقل و با شکایت جداگانه سازمان 

اطالعات سپاه و سازمان زندان ها، دو پرونده جدید در دادسرای اوین برایش گشوده شد.

آتنا دائمی در تیر ماه 1۳99 در شعبه 24 دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد بابت اتهام »تبلیغ علیه نظام« 
و »اخالل در نظم زندان« به دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق محکوم شد. 

آتنا دائمی هم اکنون در حال سپری کردن چهارمین سال حبس خود بدون مرخصی در زندان اوین است.

شهنـاز اکمـلی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۵۵
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر

وضعیت: مرخصی
وضعیت قضایی: 1 سال حبس تعزیری 

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض 
روند دادرسی عادالنه 

شهناز اکملی در تاریخ 2۵ دی ماه سال 1۳98 پس از مراجعه به اجرای احکام زندان اوین بازداشت و به بند 
زنان زندان اوین منتقل شد.۳1

او در نهایت در تاریخ 12 اسفند ماه 1۳98 در پی شیوع بیماری کووید-19 در زندان ها، به مرخصی اعزام 
شد. روز 4 مرداد 1۳99 به خانم اکملی گفته شد که حبس او پایان یافته و نیازی نیست به زندان بازگردد.

شهناز اکملی یکی از مادران دادخواه ایرانی ست که خواهان اجرای عدالت در مورد قاتل فرزندان شان هستند. 
او مادر مصطفی کریم بیگی است که با شلیک گلوله نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات سال 1۳88 از پای 
در آمد. مصطفی در آن هنگام 2۶ سال داشت. شهناز اکملی از آن زمان تا کنون، بر حق دادخواهی خانواده 

زندانیان سیاسی و حمایت از آنان، ایستاده است. 

شهناز اکملی در تاریخ ۶ بهمن ماه 1۳9۵ توسط نیروهای وزارت اطالعات در محل کار خود بازداشت و 
پس از انتقال به منزل و تفتیش منزل شخصی به بند 209 وزارت اطالعات در زندان اوین منتقل شد. خانم 

اکملی در تاریخ ۳0 بهمن ماه 1۳9۵ با تودیع وثیقه به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.

شهناز اکملی در آبان ماه سال 1۳9۶ توسط شعبه 2۶ دادگاه انقالب تهران به اتهام »تبلیغ علیه نظام« به 
تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مهر ماه سال 1۳98 در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر 

به صورت غیابی عینا تایید شد.۳0 
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سعید شیـرزاد

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۳۳
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر

وضعیت: آزاد
وضعیت قضایی: ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری را سپری کرد

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، بازجویی 
تحت فشار، نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، ضرب و جرح در 

دوران زندان، محرومیت از درمان

سعید شیرزاد، فعال حقوق بشر اهل کرمانشاه، در ۳1 مرداد ماه 1۳91، زمانی که برای امداد و کمک رسانی به مردم 
زلزله زده آذربایجان شرقی به اهر رفته بود، در ماجرای موسوم به »امدادرسانان کمپ سرند« بازداشت و پس از گذراندن 

19 روز با قید کفالت از زندان آزاد شد. او در پرونده مذکور، به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

سعید بار دیگر در 12 خرداد 1۳9۳ در محل کار خود واقع در پاالیشگاه تبریز به دست مامورین امنیتی بازداشت شد. 
وی ابتدا به زندان اوین و پس از مدتی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. او پس از چندین مرتبه تعویق دادرسی، 
نهایتا در شهریور 1۳94 در شعبه 1۵ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام »اجتماع و تبانی به قصد 

اقدام علیه امنیت کشور« به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.  

عالوه بر محکومیت مورد اشاره، با توجه به اینکه آقای شیرزاد در اعتراض به انتقال اجباری زندانیان سیاسی به بندی 
امنیتی در زندان رجایی شهر کرج نقش فعالی داشت، دو پرونده دیگر نیز علیه او با اتهاماتی چون »توهین به رهبری« 

و »اخالل در نظم زندان« گشوده شد. سعید ذیل این پرونده ها نیز در شعبه 11۶2 دادگاه کیفری 2 تهران به شش ماه 
حبس تعزیری محکوم شد. 

او طی دوران حبس مدت زیادی را در اعتصاب غذا به سر برد و بارها مورد بدرفتاری و ضرب و جرح مسئولین زندان قرار 
گرفت.۳۵

 

سعید شیرزاد در نهایت در تاریخ 1۳ اردیبهشت 1۳99 پس از تحمل دوران حبس، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آرشـام رضـایی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: 28
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر

وضعیت: آزادی موقت به قید وثیقه
وضعیت قضایی: 8 سال و ۶ ماه حبس تعزیری 

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض 
روند دادرسی عادالنه قضایی، دادگاه پنج دقیقه ای، محرومیت از 

دسترسی به وکیل انتخابی

آرشام رضایی، نقاش، هم زمان با تظاهرات سراسری دی ماه 1۳97، در روز 17 دی به دست نیروهای اطالعات سپاه در 
تهران دستگیر شد. پس از دو هفته بازجویی در سلول های انفرادی، او را به قرنطینه زندان اوین تهران و سپس به بند 

عمومی همین زندان منتقل کردند. آرشام بدون حضور وکیل، روز 7 اسفند 1۳97 در شعبه 28 دادگاه انقالب تهران به 
ریاست محمد مقیسه محاکمه شد. 

پس از بازداشت، ماموران امنیتی گوشی تلفن همراه او را در اختیار گرفتند. در این مدت، پیام دعوت به تظاهرات، به دو 
تن از دوستانش ارسال شد. دادگاه همین را به عنوان سندی برای »اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی« در 
نظر گرفت. در روز 2۵ اسفند 1۳97، آرشام رضایی با این اتهام و چند اتهام دیگر، از جمله »تبلیغ علیه نظام« به خاطر 

عضویت در گروه های واتس اپ و تلگرام و همچنین در دست داشتن پالکارد مخالفت با اعدام، »توهین به رهبری« به دلیل 
نوشتن »مرگ بر دیکتاتور« در فیس بوک، او را به هشت سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

آرشام رضایی در تاریخ 22 آبان 1۳98 با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.۳2 روز یکم مرداد 1۳99 اعالم شد که حکم 8 
سال و نیم زندان او عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تایید شده است.۳۳ 

آرشام رضایی، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: »من درحالی در دادگاه بدوی توسط قاضی مقیسه به 8 سال و شش ماه 
حبس محکوم شدم که جلسه بیدادگاه من تنها ۵ دقیقه زمان برد! این در حالی است که من در تمامی مراحل دادرسی 

پرونده ام از حق داشتن وکیل محروم بودم. در دادنامه صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ذکر شده است که 
اعتراض موجه و مستدلی از سوی من ارائه نشده است؛ به این دلیل که در اعتراض من به حکم دادگاه بدوی اصال الیحه 

دفاعیه وجود نداشت و برای همین تمام احکام صادره علیه بنده در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و به من ابالغ شد«.۳4
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نرگس محمـدی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: 48
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر

وضعیت: زندان زنجان
وضعیت قضایی: 1۶ سال حبس تعزیری 

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، 
نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، اخراج از محل کار به 

دلیل فعالیت های مدنی، ضرب و جرح در زندان، نقض حق 
مرخصی درمانی از زندان، محرومیت از درمان

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و از فعاالن لغو مجازات اعدام است. خانم محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان 
حقوق بشر، در آبان ماه سال 1۳88 از محل کار خود اخراج شد. او در اردیبهشت سال 1۳89 به اتهام عضویت در این نهاد 

مدافع حقوق بشر، به شعبه 4 دادگاه انقالب احضار و پس از چند جلسه دفاع، با قرار ۵0 میلیون تومانی موقتا آزاد شد. 
نرگس محمدی در تیرماه سال 1۳90 در شعبه 2۶ دادگاه انقالب به اتهام »اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت 

در تشکل غیر قانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام«  مجموعا به 11 سال زندان محکوم شد. این حکم در شعبه ۵4 دادگاه 
تجدیدنظر به ۶ سال حبس کاهش یافت و اردیبهشت 1۳9۳ خانم محمدی جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد.۳8 با این 

وجود، شرایط جسمی خانم محمدی و بیماری های او باعث شد که در خرداد ماه سال 1۳92 به بیمارستان منتقل شود. او 
در این هنگام با تودیع قرار وثیقه ۶00 میلیون تومانی، آزاد شد. 

نرگس محمدی در اسفند 1۳92 پس از مالقات با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مورد هجوم 
رسانه های جمهوری اسالمی قرار گرفت. نرگس 1۵ اردیبهشت 1۳9۳ مجددا بازداشت شد و این بار اتهاماتی همچون 

»همکاری با داعش، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیر 
قانونی« به وی تفهیم شد. اتهام همکاری با داعش به علت مخالفت نرگس با اعدام چند زندانی سنی مذهب به او وارد شده 

است. نرگس محمدی در اردیبهشت ماه 1۳9۵ در شعبه 1۵ دادگاه انقالب تهران به 1۶ سال زندان محکوم شد که 10 سال 
از آن به دلیل فعالیت او در »لگام« )کمپین لغو گام به گام مجازات اعدام( بوده است. ۳9دادگاه، همکاری او را با این کمپین 

مسالمت آمیز را مصداق اتهام »تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور« به حساب آورده است. او همچنین به اتهام 
اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور« به پنج سال حبس، و به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« به یک 

سال حبس دیگر نیز محکوم شده است.40

نرگس در تاریخ  24 اردیبهشت ماه 1۳98 جهت انجام عمل جراحی هیسترکتومی )خارج کردن رحم( تحت الحفظ نیروهای 
امنیتی به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت اما پس از عمل جراحی در تاریخ  ۵ خرداد همان سال به 

زندان بازگردانده شد.

در پی تجمعی که جمعی از زندانیان بند زندان اوین در دفتر بند در دی ماه سال 1۳98 در حمایت از خانواده های کشته 
شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه آن سال برگزار کرده بودند، خانم محمدی توسط مسئولین زندان مورد ضرب و جرح قرار 

گرفت و به زندان زنجان تبعید شد.41

خانم محمدی در طول تمام مدت حبس خود تنها از ۳ روز مرخصی بهره مند بوده است. نرگس محمدی ساعت سه صبح روز 
17 مهر با پایان مدت محکومیتش، از زندان آزاد شد.42

آرش صـادقی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: 41
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر

وضعیت: زندان رجایی شهر
وضعیت قضایی: 19 سال حبس تعزیری 

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض 
روند دادرسی عادالنه قضایی، فشار برای اعتراف تلویزیونی 

علیه خود، محرومیت از درمان در طول حبس، محرومیت از 
مالقات با نزدیکان، محرومیت از درمان 

آرش صادقی، فعال حقوق بشر، فعال حقوق دانشجویان و دانشجوی اخراجی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران است. آرش اولین 
بار در روز 18 تیر سال 1۳88 در مقابل دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، همراه با تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج 

انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، به دست مأموران وزارت اطالعات بازداشت و پس از 90 روز به قید کفالت آزاد شد.۳۶

آرش صادقی بار دیگر در اردیبهشت ماه سال 1۳9۳ توسط اطالعات سپاه بازداشت و پس از ۶ ماه حبس در اسفند ماه و با 
وثیقه ۶00 میلیون تومانی آزاد شد. زمانی که موقتا از زندان آزاد شده بود، مأموران برای بازداشت آرش به منزل خانواده اش 

یورش بردند که این امر موجب سکته و در نهایت فوت مادر او شد.

آرش صادقی آخرین بار در خرداد ماه سال 1۳9۵ در دادسرای شهید مقدس زندان اوین بازداشت و برای اجرای حکم 19 سال 
حبس روانه زندان اوین شد.۳7

آقای صادقی در آبان ماه 1۳9۵ به مدت 70 روز دست به اعتصاب غذا زد و مهر ماه 1۳9۶ نیز از زندان اوین به زندان 
رجایی شهر کرج تبعید شد.

در 2۳ خرداد ماه سال 1۳97 پس از چند ماه درد شدید دست، پزشکان زندان احتمال ابتالی آرش صادقی به سرطان را 
مطرح و او را به یک مرکز پزشکی منتقل کردند. پزشکان در آنجا تشخیص دادند که  در استخوان بازوی آرش غدهای سرطانی 

وجود دارد و او به سرطان »کندرو سارکوم« مبتال شده است. پزشکان، انتقال فوری آرش از زندان به مراکز پزشکی تخصصی 
را تجویز کردند. مدتی بعد آقای صادقی در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و بر خالف نظر پزشکان، بدون گذراندن 
کامل دوره درمان به زندان بازگردانده شد. تکمیل نشدن روند درمان و انتقال وی به فضای غیر بهداشتی زندان باعث عفونت 

دست او شد. با وجود توصیه پزشک بهداری زندان، مسئوالن زندان از اعزام آرش صادقی به بیمارستان خودداری کردند.

آرش از حق مالقات با همسرش، گلرخ ایرایی، محروم است و در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد.
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محمد نوریزاد

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۶7
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر

وضعیت: زندان اوین
وضعیت قضایی: 1۵ سال حبس تعزیری 

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، 
بازجویی تحت فشار، نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، 

چند ماه نگهداری در یک زندان دور از محل زندگی، 
پرونده سازی برای اعضای خانواده، محرومیت از درمان

محمد نوریزاد که از آزادی زندانیان سیاسی، حق آزادی بیان و حقوق اقلیت ها دفاع می کند، به دلیل انتقاد صریح 
از رهبر جمهوری اسالمی برای سرکوب دگراندیشان، با بازداشت، آزار و زندان، مواجه شده است. او آخرین بار در 

تاریخ 20 مرداد ماه 1۳98 به همراه چند نفر دیگر در مقابل ساختمان دادگاه تجدید نظر مشهد بازداشت شد. 
آقای نوریزاد در تابستان همان سال به همراه جمعی از فعاالن، بیانیه ای موسوم به بیانیه 14 امضاء را منتشر کردند 

که در آن خواستار استعفای رهبر جمهوری اسالمی و گذار از حکومت شده بودند. 

 دادگاه آقای نوریزاد در تاریخ 28 دی 1۳98 در شعبه 4 دادگاه انقالب مشهد برگزار شد. در تاریخ 1۳ بهمن 
1۳98 حکم 1۵ سال حبس تعزیری، ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور به اتهام »تشکیل 

گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام« به او ابالغ شد.

محمد نوری زاد در زندان مشهد، دور از محل زندگی خود و خانواده اش نگه داری و درخواست انتقال او به تهران 
مکررا رد می شد. روز دهم اردیبهشت 1۳99 یکی از فرزندان محمد به اتهام شرکت در اعتراض های دی ماه 1۳98 

به سه سال و نیم زندان محکوم شد. سه روز بعد، در تاریخ 1۳ اردیبهشت 1۳99 خبر اقدام به خودکشی محمد 
نوریزاد در اعتراض به فشار بر روی خانواده اش منتشر شد4۶. 

پس از اقدام به خودکشی در زندان مرکزی مشهد، محمد نوریزاد روز 1۶ اردیبهشت ماه 1۳99 به زندان اوین تهران 
منتقل شد.47

روز یکم مهر 1۳99، وکیل محمد نوری زاد از تایید حکم هشت ماه زندان و 148 ضربه شالق او در دادگاه تجدید 
نظر به خاطر پرونده دوم او در مشهد خبر داد.48 روز 12 مهر، فرزند او، علی نوری زاد را به زندان فشافویه بردند تا 
دوران حبس خود را بگذراند. این در حالی ست که طبق گفته وکیل آن ها، »جرم انتسابی سیاسی است و دادگاه 

انقالب حکم صادر کرده و باید در اوین کنار پدرش که قولش را داده بودند نگهداری می شد.«49

فرهاد میثـمی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۵0
حوزه فعالیت: فعال حقوق بشر

وضعیت: زندان رجایی شهر
وضعیت قضایی: ۶ سال حبس تعزیری 

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض 
روند دادرسی عادالنه، بازجویی در سلول انفرادی بدون حق 

دسترسی به وکیل انتخابی

فرهاد میثمی، فعال مدنی، پزشک، معلم و ناشر کتاب های کنکور، در تاریخ 9 مرداد ماه سال 1۳97 در دفتر کار 
خود بازداشت شد. او پس از بازداشت مستقیم به بند 209 زندان اوین منتقل شد. اتهاماتی که به فرهاد میثمی وارد 
شده، »تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام و ترویج و اشاعه بی حجابی در جامعه« از طریق در اختیار داشتن 

پیکسل های اعتراض به حجاب اجباری عنوان شده است. 

فرهاد میثمی روز 10 مرداد 1۳97 در اعتراض به روند ناعادالنه بازداشت و نگه داری اش، به ویژه در اعتراض به اتهامات 
ناروا و منع امکان دسترسی به وکیل انتخابی، برای 14۵ روز دست به اعتصاب غذا زد.4۳ 

محمد مقیمی، وکیل مدافع آقای میثمی، روز دوم بهمن 1۳97 گفت که حکم شش سال حبس فرهاد میثمی و رضا 
خندان در شعبه 1۵ دادگاه انقالب تهران صادر و به دفتر او ابالغ شده است.44

دادگاه تجدید نظر ایشان در تاریخ  ۳1 اردیبهشت 1۳98 در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در حالی برگزار شد که فرهاد 
میثمی در اعتراض به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که حق وکیل انتخابی شهروندان را سلب می کند، از 

شرکت در دادگاه خودداری کرده بود. در نهایت حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.4۵

رش ایران
ق ب

ش مدافعان حقو
رش ایران | گزار

ق ب
سازمان حقو

ی
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سـابقه

جمعیت امداد دانشجویی امام علی

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی یک سازمان غیردولتی و یکی از شناخته شده ترین گروه های 
خیریه در ایران است که از سال 1۳78 آغاز به کار کرد. جمعیت امام علی یک نهاد بر مبنای کنش 

داوطلبانه است و هم اکنون حدود ده هزار عضو داوطلب در این نهاد در حال فعالیت هستند.

یکی از زمینه های مهم کاری جمعیت امام علی حمایت از نوجوانان آسیب دیده از بزه، به خصوص 
کودکان زیر 18 سال محکوم به قصاص نفس )اعدام( است. در این راستا، جمعیت امام علی تاکنون ۵0 
نوجوان محکوم به قصاص نفس را از اجرای حکم نجات داده و با کسب رضایت از خانواده های اولیای دم 

نسبت به آزادی آنان اقدام کرده است.۵0

وب سایت جمعیت امام علی روز ۳ تیر 1۳99، در بیانیه ای خبر دستگیری سه تن از اعضای خود به 
نام های شارمین میمندی نژاد، موسس؛ کتایون افرازه، بازرس و مرتضی کی منش، مسئول روابط عمومی را 

تایید کرد.۵1

در این بیانیه آمده بود: ساعت 4 بعدازظهر یکم تیر 99، دو گروه از نیروهای ضابط قضایی به همراه 
حکم، به شکایت قرارگاه ثاراهلل سپاه، به صورت موازی به منزل آقای شارمین میمندی نژاد )موسس 
جمعیت امام علی( و یکی دیگر از اعضای جمعیت وارد شدند. اتهام مندرج در حکم بازداشت آقای 

میمندی نژاد توهین به رهبر انقالب و همچنین بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران و اتهام مندرج در 

احکام آقای مرتضی کی منش و خانم کتایون افرازه »اقدام علیه امنیت ملی« است.۵2

همچنین خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 2 تیر 1۳99 شارمین 
میمندی نژاد را متهم کرد که »در پوشش اقدامات عام المنفعه با مراکز ضد ایرانی همکاری داشته 

است«. در بخشی دیگری از گزارش فارس آمده است: »براساس اطالعات به دست آمده عناصر 
اصلی این موسسه عالوه بر توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضد دینی با رسانه های 

معاند و بیگانه همکاری داشته اند«.۵۳

اواخر مرداد ماه 1۳99، یعنی پس از گذشت حدود دو ماه از بازداشت شارمین میمندی نژاد، 
موسس انجمن دانشجویی امام علی، وزارت کشور برای تغییر ساختار این انجمن مردم نهاد ضرب 

االجل تعیین کرد.۵4

در آن زمان سعید دهقان، وکیل مدافع این سازمان مردم نهاد در توییتر خود نوشت: »همزمانی 
دستگیری اعضای جمعیت و ضرب االجِل وزارت کشور مبنی بر تغییر ساختار، یعنی انتخاب بین 

مرگ مغزی و مرگ واقعی!«۵۵

درپی این ضرب االجل، روز یک شنبه 1۶ شهریور ماه زهرا رحیمی همسر شارمین میمندی نژاد، 
بازداشت و روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.۵۶

شارمین روز 27 مهر 1۳99 به بند عمومی زندان اوین منتقل و روز ۶ آبان به قید وثیقه آزاد 
شد.۵7 
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به روز رسـانی

رش ایران
ق ب

ش مدافعان حقو
رش ایران | گزار

ق ب
سازمان حقو

ن
معلمـا سن: 40

حوزه فعالیت: فعال صنفی معلمان
وضعیت: آزاد

وضعیت قضایی: 7 سال و ۶ ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شالق
حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض روند 

دادرسی عادالنه قضایی، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، اخراج از 
کار به دلیل فعالیت های مدنی

محمد حبیبی، فعال حقوق معلمان و دانش آموزان و عضو کانون صنفی معلمان ایران، اولین بار 12 اسفند 1۳9۶ با ضرب و 
جرح و استفاده از اسپری فلفل، در مقابل دیدگان شاگردانش بازداشت شد. چند روز بعد، محمد با صدور قرار وثیقه از زندان 
آزاد شد ولی مجددا نیروهای امنیتی او را در تاریخ 20 اردیبهشت 1۳97 در یک تجمع مسالمت آمیز صنفی بازداشت کردند. 

طبق گزارش شاهدان عینی، ماموران امنیتی این معلم را هنگام بازداشت مضروب کردند و روی آسفالت کشیدند.

محمد حبیبی در مدت بازداشت و بازجویی با خانواده و وکیل خود ارتباط نداشت و برای اجازه ارتباط با خانواده مجبور شده 
به اعتصاب غذا دست بزند. در دادگاه بدوی اتهاماتی همچون »1- اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور که از مصادیق 

آن عضویت در کانون صنفی معلمان است؛ 2- تبلیغ علیه نظام که از مصادیق آن نوشتن مقاالت و یادداشتهای صنفی و 
آموزشی است؛ ۳- ایجاد اخالل در نظم عمومی کشور که از مصادیق آن شرکت در تجمعات صنفی است و 4- تمرد و نافرمانی 

از دستور پلیس در هنگام بازداشت« به او وارد شده بود. 

دادگاه انقالب در مرداد 1۳97 حکم هفت سال و شش ماه حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور ، 18 ماه 
حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام و 74 ضربه شالق به اتهام اخالل در نظم عمومی را برای محمد حبیبی صادر کرد. 
عالوه بر این، در حکم دادگاه ذکر شده که او به مدت دو سال از هرگونه فعالیت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی 

محروم است. ممنوعیت خروج از کشور نیز به عنوان »مجازات تکمیلی« برای وی در نظر گرفته شده است. در صورت اعمال 
ماده 1۳4 و تجمیع احکام، هفت سال و نیم از این مجازات قابل اجراست. حکم محمد حبیبی اوایل دی ماه سال 1۳97 در 

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید استان تهران عینا تایید شد.

محمد حبیبی در تاریخ 9 تیرماه 1۳98 برای درمان از زندان اوین تهران به بیمارستان فارابی تهران منتقل شد. پزشکان در 
دست راست او غده ای یافتند که می بایست هر چه سریع تر خارج شود. با این حال، از بستری شدن محمد حبیبی در آن هنگام 

ممانعت به عمل آمد و او به زندان بازگردانده شد. مسئولین زندان از تقبل هزینه های درمان او خودداری کردند.۶0

در فروردین ماه 1۳99، 1۵ تشکل صنفی فرهنگیان در بیانیه ای خواستار آزادی فوری او شدند.۶1

این معلم، نه تنها در زمان شیوع بیماری کووید-19 نتوانست از مرخصی استفاده کند، بلکه حکم اخراج خود را نیز در همین 
ایام دریافت کرد. محمد حبیبی در نهایت روز 20 آبان از زندان آزاد شد.

محمود بهشتی لنگرودی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۶0
حوزه فعالیت: فعال صنفی معلمان

وضعیت: آزاد
وضعیت قضایی: ۵ سال حبس تعزیری

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، 
نقض روند دادرسی عادالنه قضایی

محمود بهشتی لنگرودی فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران است که به دلیل فعالیت های 
صنفی بازداشت و زندانی شد. 

آقای بهشتی در سال 1۳89 با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در شعبه 1۵ دادگاه انقالب تهران به 
تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای بهشتی در سال 1۳94 مجددا بازداشت شد و در شعبه 28 
دادگاه انقالب تهران به ۵ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد که در نهایت پس از تجمیع هر دو حکم در 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، یکی از این پنج سال به اجرا در آمد.۵8

محمود بهشتی لنگرودی، یکشنبه 19 مرداد در توییتر از آزادی خود خبر داد. او نوشت: »بعد از حدود 
بیست سال، اولین روزیست که به طور نسبی احساس می کنم که رسما تحت تعقیب نیروهای امنیتی و 

قضایی نیستم.«۵9
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زارا محمـدی

سـابقه

سن: 29
حوزه فعالیت: فعال مدنی
وضعیت: آزاد به قید وثیقه

وضعیت قضایی: 10 سال حبس تعزیری
حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، 

تبعیض قومی، نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، 
بازداشت غیرقانونی به دلیل فعالیت قانونی

زهرا محمدی، 11 آذر ماه 1۳98 با تودیع وثیقه 700 میلیون تومانی، به طور موقت از زندان آزاد شد.

 ۳8 سازمان غیردولتی ُکرد روز 1۵ مرداد 1۳99 در نامه ای خطاب به حسن روحانی، »طرد زبان های 
غیرفارسی در ایران« و محکومیت زهرا محمدی اعتراض کردند و »آموزش به زمان مادری از ابتدایی ترین 

حقوق همه مردم ایران خواندند«.۶8 او در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر است.۶9

زارا )زهرا( محمدی،  شهروند اهل سنندج که در حوزه آموزش زبان مادری فعالیت می کرد، روز دوم 
خرداد 1۳98 به همراه دو تن دیگر از فعاالن مدنی، با هجوم نیروهای امنیتی به منازلشان در سنندج 

بازداشت شدند. این سه تن در انجمنی به نام انجمن فرهنگی-اجتماعی »نوژین« که دارای مجوز رسمی 
از استانداری کردستان بود، زبان کردی را آموزش می دادند.۶۶ 

بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، شعبه 1 دادگاه انقالب سنندج زهرا محمدی را به 10 سال زندان 
محکوم کرد. این حکم به اتهام »تشکیل گروه علیه امنیت کشور« برای این فعال فرهنگی صادر شده 

است.۶7

اسماعیل عبـدی

به روز رسـانی

سـابقه

سن: 4۵
حوزه فعالیت: فعال صنفی معلمان

وضعیت: زندان اوین
وضعیت قضایی: ۶ سال حبس تعزیری

حقوق نقض شده: دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض روند 
دادرسی عادالنه قضایی، محرومیت از درمان

اسماعیل عبدی، آموزگار، کنشگر مدنی و عضو کانون صنفی معلمان، به دلیل فعالیت های صنفی خود بازداشت و زندانی 
شده است. او در تاریخ 2۳ اسفند 1۳8۵ برای اولین بار به علت شرکت در یک تجمع اعتراضی بازداشت شد. اسماعیل 

سپس در 2۶ شهریور 1۳8۶ در نشست شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور، به دست پلیس امنیت 
دستگیر و روز بعد آزاد شد. او در تاریخ 11 دی 1۳87 نیز در هنگام دیدار با نماینده فراکسیون اقلیت مجلس، مقابل در 
اصلی مجلس شورای اسالمی به مدت 24 ساعت بازداشت شد. در تاریخ 29 اردیبهشت 1۳89 ماموران وزارت اطالعات 

منزل او را تفتیش و وسایل شخصی اش را ضبط کردند.

 در نهایت سال 1۳90 دادگاه انقالب به ریاست قاضی پیر عباسی به اتهام »تبلیغ علیه نظام« و »ارتباط با دول متخاصم« 
برای اسماعیل عبدی حکم 10 سال زندان صادر کرد که به مدت پنج سال به تعلیق در می آمد. حکم اسماعیل عبدی در 

دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان تقلیل پیدا کرد.

 اسماعیل عبدی در تاریخ ۶ تیر ماه 1۳94 توسط قرارگاه ثاراهلل دستگیر و 10 ماه را در بازداشت و زندان سپری کرد. او 
در تاریخ 19 آبان 1۳9۵ بار دیگر در منزل خود بازداشت و به زندان فرستاده شد. 

اسماعیل عبدی در تاریخ 18 خرداد ماه 1۳98به مرخصی اعزام شد و پس از یک ماه، در تاریخ 17 تیر 1۳98 برای 
تحمل ادامه محکومیت خود به زندان اوین بازگشت.۶2 او آخرین بار در آخرین روزهای اسفند ماه 1۳98 به مرخصی اعزام 

شد اما زمانی که روز دوشنبه 1 اردیبهشت ماه 1۳99 برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده 
بود، بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد.۶۳

همسر اسماعیل در مصاحبه ای با صدای آمریکا به تاریخ 20 مرداد 1۳99، گفت که همسرش و شش زندانی سیاسی 
دیگر در بند 8 زندان اوین به کووید-19 مبتال شده اند.۶4 10 روز بعد حسین تاج، وکیل اسماعیل، گفت که او پس از 

گذراندن دوران دوهفته ای قرنطینه، به بند عمومی بازگشته است.۶۵
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مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان

BACKGROUND

سـابقه

به روز رسـانی

رش ایران
ق ب

ش مدافعان حقو
رش ایران | گزار

ق ب
سازمان حقو

ت
ط زیس

فعاالن محی

حوزه فعالیت: فعاالن محیط زیست
وضعیت قضایی:10-4 سال حبس تعزیری
حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت 
خودسرانه، بازجویی تحت فشار، شکنجه، 
مرگ مشکوک یکی از کنشگران در زندان

سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، عبدالرضا کوهپایه، طاهر قدیریان و امیرحسین 
خالقی اعضای این پرونده ی گروهی هستند که همگی در بهمن ماه 1۳9۶ توسط اطالعات سپاه ثاراهلل به اتهام 

»جاسوسی« بازداشت شدند.

در حالی که قوه قضائیه اتهام این افراد را »جاسوسی« می دانست، محمود علوی، وزیر اطالعات و عیسی کالنتری، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست این اتهام را رد کرده اند. خانواده این هشت فعال محیط زیست زندانی، در نامه ای به 

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی نوشته بودند که »هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطالعات سپاه ارائه« در 
مورد اتهام های آنان ارائه نشده است.

کاووس سیدامامی نیز از متهمان این پرونده بود که 19 بهمن ماه 1۳9۶، یعنی دو هفته پس از بازداشت به شکل 
مشکوکی در سلول انفرادی درگذشت. سپاه ثاراهلل علت مرگ وی را خودکشی اعالم کرد؛ ادعایی که خانواده سیدامامی 

هرگز آن را قبول نکردند.74

پس از مدت ها کش و قوس میان دستگاه های موازی امنیتی جمهوری اسالمی، دادگاه های این کنشگران محیط زیست 
برگزار و حکم نهایی به این صورت اعالم شد: »مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به جرم همکاری با آمریکا به 10 سال حبس و 

رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده اند. هومن جوکار و طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا به 8 سال 
حبس، سام رجبی و سپیده کاشانی به جرم همکاری با دولت آمریکا به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی به جرم جاسوسی 

به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 4 سال حبس 
محکوم شدند.«7۵

پس از قطعی شدن محکومیت هشت فعال محیط زیست از سوی قوه قضاییه، اظهارات برخی از متهمان این پرونده و 
بخصوص نامه نیلوفر بیانی در خصوص بدرفتاری ها و شکنجه هایی که به قصد اخذ اعتراف اجباری صورت گرفت، زوایای 
تازه ای از این پرونده را آشکار کرد. او در نامه ای، نوشت: »هرگونه اعتراف مبنی بر جاسوسی یا فعل مجرمانه دیگر تحت 

شدیدترین شکنجه های روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی طی دست کم 1200 ساعت 
بازجویی به من دیکته و القا شده است.«7۶ سازمان حقوق بشر ایران در همین باره، مجددا خواهان تشکیل یک کمیسیون 

حقیقت یاب مستقل و تحت نظارت بین المللی در مورد استفاده سیستماتیک از شکنجه در زندان های ایران شد.77

روز 17 اسفند 1۳98 اعالم شد که عبدالرضا کوهپایه پس از گذراندن نیمی از دوران حبس خود، از زندان آزاد شده است.78
کتایون رجبی، خواهر سام روز 2 اردیبهشت اعالم کرد که او در زندان به بیماری کووید-19 مبتال شده است.

سـابقه

ماری محمدی

به روز رسـانی

سن: 21
حوزه فعالیت: فعال مدنی و اقلیت های دینی

وضعیت: آزاد به قید وثیقه 
وضعیت قضایی: ۳ سال و 1 روز حبس و 10 ضربه شالق 

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، تبعیض 
مذهبی، نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، محرومیت از دسترسی به 

وکیل انتخابی، اخراج از دانشگاه به دلیل فعالیت های مدنی

ماری )فاطمه( محمدی، فعال مدنی و نوکیش مسیحی، در تاریخ 22 دی ماه 1۳98 در جریان تجمعات در 
اعتراض به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با موشک پدافند سپاه پاسداران، به دست نیروهای امنیتی به 

همراه ضرب و جرح شدید بازداشت شد. او پس از بازجویی به شعبه شش بازپرسی دادسرای اوین منتقل و به 
او اتهام »اخالل در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی« ابالغ شد.70

ماری محمدی، پیشتر نیز در سال 1۳97 در شعبه 2۶ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام 
»اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های تبشیری« به ۶ ماه حبس تعزیری 

محکوم شده بود و این مدت از حبس را در بند زنان زندان اوین سپری کرد.

ماری محمدی، پس از تفهیم اتهام، روز چهارشنبه 7 اسفند ماه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.71 در نهایت، 
جلسه رسیدگی به اتهامات او روز 2۶ فروردین 1۳99 در شعبه 11۶7 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد 

و دادگاه حکم سه ماه و یک روز حبس و 10 ضربه شالق تعلیقی را صادر کرد.72

خانم محمدی که در حال تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی، در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد بود، 
روز ۳0 آذرماه 1۳98 بدون ذکر دلیل از دانشگاه اخراج شد.7۳
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اسماعیل بخشی
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سـابقه

به روز رسـانی

رش ایران
ق ب

ش مدافعان حقو
رش ایران | گزار

ق ب
سازمان حقو

ی
فعاالن کارگـر

سن: ۳7
حوزه فعالیت: فعال کارگری

وضعیت: آزاد - بالتکلیف
وضعیت قضایی: 7 سال حبس تعزیری

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه، 
اجبار به اعتراف تلویزیونی، نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، 

فشار برای قبول اتهام های جنسی 

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، روز 27 آبان 1۳97، همزمان با چهاردهمین 
روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد. در زمان بازداشت، گزارش های مختلفی در خصوص شکنجه 

و بدرفتاری با وی منتشر شد. در تاریخ ۳ آذر 1۳97 وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران اتهامات اسماعیل را 
»امنیتی« خواند و اعالم کرد که قادر نیست برای آزادی او کاری کند. اسماعیل بخشی، چهارشنبه 21 آذر ماه سال 

1۳97، با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه 400 میلیون تومانی موقتا آزاد شد. 

این فعال کارگری روز 14 دی ماه همان سال در حساب اینستاگرام خود شکنجه و بدرفتاری هایی را تأیید کرد و ضمن 
دعوت از وزیر اطالعات، برای مناظره، نوشت: »در 2۵ روزی که ناعادالنه در بازداشت وزارت اطالعات بودم مصائب 

و رنج هایی بر من تحمیل شد که هنوز از ّشر آنها خالص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه 
آورده ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خوره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده ی اصلی آنها فقط 

شخص شما می باشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش ها را بدانیم. اول اینکه در روزهای 
اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا 72 ساعت در سلولم از جایم 

نمی  توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود و امروز پس از گذشت 
تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده های شکسته ام،کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس درد می کنم«.81

روز 17 دی 1۳97، وکیل اسماعیل بخشی به رسانه ها گفت که موکلش برای پس گرفتن ادعای شکنجه تحت فشار 
قرار دارد. آقای بخشی حاضر به پس گرفتن سخنان خود در مورد شکنجه نشد و سرانجام روز یکشنبه ۳0 دی ماه همان 

سال، با هجوم نیروهای امنیتی به خانه اش بازداشت شد. 

اسماعیل بخشی که با دو پرونده باز روبرو بود، شهریور ماه 1۳98 در مجموع به 14 سال زندان و 74 ضربه شالق 
محکوم شد82. این حکم آذر ماه 1۳98 به 7 سال کاهش پیدا کرد که از این میزان ۵ سال آن قابل اجراست.8۳

آقای بخشی در تاریخ 8 آبان ماه 1۳98 با تودیع قرار وثیقه موقتا از زندان اوین تهران آزاد شد.84

مرضیه امیـری

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۳4
حوزه فعالیت: فعال کارگری و خبرنگار

وضعیت: آزاد به قید وثیقه
وضعیت قضایی: 10 سال و ۶ ماه حبس تعزیری و 148 

ضربه شالق
حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، 

نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، محرومیت از درمان 

مرضیه امیری، روزنامه نگار حوزه اجتماعی روزنامه شرق، از جمله بازداشت شدگان روز جهانی کارگر )11 اردیبهشت( 
1۳98 بود. مرضیه امیری پیش از این نیز در اعتراضات سراسری دی ماه 1۳9۶ و سپس تجمع روز زن در تاریخ 17 

اسفند ماه 1۳97 دستگیر و مدتی را در بازداشت به سر برده بود.

مرضیه امیری یک بار دیگر هنگامی که به دنبال آگاهی از سرنوشت سایر بازداشت شدگان تجمعات روز کارگر بود، 
بازداشت شد. خواهر او در توییتی نوشت که مرضیه از بیماری هایی چون فشار خون پایین، سرگیجه و صرع رنج می برد. 

بازداشت مرضیه امیری با محکومیت گسترده روزنامه نگاران، از جمله فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، روبه رو شد. 79

مرضیه در دادگاهی که روز 22 مردادماه 1۳98 درشعبه 28 دادگاه انقالب تهران تشکیل شد، محکوم و در تاریخ 2 
شهریور ماه همان سال، حکم 10 سال و شش ماه زندان و 148 ضربه شالق به وی ابالغ شد. در صورت اعمال ماده 

1۳4 مجازات اسالمی، باالترین محکومیت خانم امیری، یعنی ۶ سال زندان قابل اجرا خواهد بود.80

در دادگاهی که منجر به صدور محکومیت برای مرضیه امیری شد، اتهام »اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخالل در 
نظم عموم« به وی ابالغ شده بود. این اتهام ها با اعتراض اعضای تحریریه و مدیرمسئول روزنامه شرق، محل کار وی، 

روبه رو شد.

مرضیه امیری با وثیقه یک میلیارد تومانی، روز 4 آبان 1۳98 آزاد شد.
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سن: 
حوزه فعالیت: فعال کارگری

وضعیت: احضار به زندان 
وضعیت قضایی: ۵ سال حبس تعزیری

حقوق نقض شده: دستگیری و بازداشت 
خودسرانه، نقض روند دادرسی عادالنه قضایی

سن: 27
حوزه فعالیت: فعال کارگری و دانشجویی

وضعیت: آزاد به دلیل بیماری صعب العالج
وضعیت قضایی: 7 سال حبس تعزیری و پرونده جدید

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض 
روند دادرسی عادالنه قضایی

لیال حسین زاده، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی و دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ 11 
دی  1۳9۶ در جریان اعتراضات سراسری، در مقابل منزل خود توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. لیال پس از 1۶ 

روز حبس انفرادی و بازجویی در تاریخ 27 دی  1۳9۶ با تودیع وثیقه موقتا تا روز دادگاه از زندان اوین تهران آزاد 
شد.88

پس از برگزاری دادگاه، این فعال دانشجویی در تاریخ 1۶ اسفند  1۳9۶ در شعبه 2۶ دادگاه انقالب تهران به ریاست 
قاضی ماشااهلل احمدزاده به اتهام »اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام 

»تبلیغ علیه نظام« به تحمل یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی 2 سال »ممنوعیت خروج از 
کشور« محکوم شده بود.89

 در تاریخ ۳ تیر 1۳98 این حکم عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تایید شد. به استناد ماده 1۳4 قانون مجازات 
اسالمی، ۳0 ماه از این حکم اجرایی شد.90

نسرین جوادی )اعظم خضری(، فعال کارگری است که روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 1۳98 همزمان با روز جهانی 
کارگر، به همراه چندین تن دیگر از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی 

بازداشت و در تاریخ 8 خرداد 1۳98 با تودیع قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان قرچک آزاد شد.8۵

 امیر رئیسیان، وکیل لیال حسین زاده، روز 14 مرداد 1۳98 با انتشار متنی در توئیتر خود، خبر انتقال این فعال 
دانشجویی را به بند زنان زندان اوین برای اجرای حکم زندان، تایید کرد.91

آقای رئیسیان روز ۳0 اردیبهشت 1۳99 در توییتر نوشت که طبق نظر پزشکی قانونی، ادامه حبس لیال »به علت 
بروز بیماری صعب العالج، غیر ممکن و مشمول عدم تحمل کیفر شناخته شد.« در نهایت، نامه عفو و آزادی او به 

دلیل بیماری، صادر شد.92

نسرین جوادی در شعبه 2۶ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، از بابت اتهام »اجتماع و تبانی برای 
اقدام علیه امنیت کشور« به ۵ سال زندان، با اتهام »تبلیغ علیه نظام« به یک سال زندان و برای اتهام »اخالل در 
نظم عمومی« به یک سال حبس، 74 ضربه شالق، محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و ممنوعیت عضویت در 

احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر با حذف دو اتهام 
»تبلیغ علیه نظام« و »اخالل در نظم عمومی« به ۵ سال زندان بابت اتهام »اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت 

کشور« کاهش یافت.8۶

نسرین جوادی اوایل تیر ماه 1۳99 برای تحمل محکومیت خود فرا خوانده شد و باید خود را به زندان معرفی کند.87
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عاطفه رنگـریز

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۳2
حوزه فعالیت: فعال کارگری
وضعیت: آزاد به قید ضمانت

وضعیت قضایی: ۵ سال حبس تعزیری
حقوق نقض شده: دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض 

روند دادرسی عادالنه قضایی

عاطفه رنگریز با حضور در تجمع روز جهانی کارگر در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1۳98 در مقابل مجلس شورای 
اسالمی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

عاطفه در شهریور 1۳98 در شعبه 28 دادگاه انقالب تهران به ریاست محمد مقیسه به اتهام »اجتماع و تبانی علیه 
امنیت ملی و اخالل در نظم عمومی«، به 11 سال و شش ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شالق محکوم شد. 

خانم عاطفه رنگریز در تاریخ 4 آبان 1۳98 با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.9۳ او پیشتر در 28 مهر 1۳98 در اعتراض 
به جلوگیری از آزادی اش به رغم صدور قرار وثیقه، دست به اعتصاب غذا زده بود.94

محکومیت وی آذر ماه 1۳98 در دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.9۵

روز شنبه 27 اردیبهشت 1۳99 امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در مصاحبه با روزنامه شرق، گفت پرونده تنی چند 
از متهمان کارگری، از جمله عاطفه رنگریز، مشمول لغو احکام شده و دیگر الزم نیست این افراد به زندان بازگردند.

حسـن سـعیدی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: 4۳
حوزه فعالیت: فعال کارگری

وضعیت: آزاد
وضعیت قضایی: ۵ سال حبس تعزیری لغو شده است

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض روند 
دادرسی عادالنه قضایی

حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، روز 11 اردیبهشت 1۳98 همزمان با روز جهانی 
کارگر، به همراه چندین تن دیگر از شرکت کنندگان در یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی، 

بازداشت شد.9۶

حسن سعیدی در شعبه 2۶ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، با اتهام »اخالل در نظم عمومی«، 
»اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور« به ۵ سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت استفاده از وسایل 

مخابراتی هوشمند و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.97

این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد98 و این فعال کارگری روز 24 دی 1۳98، برای تحمل دوران 
حبس، احضار شد.99

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه اوایل تیر ماه 1۳99 گزارش داد که حکم پنج سال زندان حسن 
سعیدی عضو این سندیکای لغو شده است.100
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رسول طالب مقدم

سـابقه

به روز رسـانی

سن: 44
حوزه فعالیت: فعال کارگری

وضعیت: آزاد
وضعیت قضایی: 2 سال حبس تعزیری و 74 ضربه 

شالق و تبعید
حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، 

نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، شکنجه

رسول طالب مقدم، فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از 
جمله بازداشت شدگان روز جهانی کارگر )11 اردیبهشت( 1۳98 بود. این فعال کارگری در تاریخ 
21 اردیبهشت همان سال با تودیع قرار وثیقه 2۵0 میلیون تومانی و کفالت ۳0 میلیون تومانی، 

از بازداشتگاه 209 زندان اوین آزاد شد.

رسول طالب مقدم، در تاریخ  2۳ مرداد ماه 1۳98 در شعبه 2۶ دادگاه انقالب تهران با اتهاماتی 
همچون »فعالیت تبلیغی علیه نظام« و »اخالل در نظم عمومی« به دو سال حبس تعزیری، 

دو سال تبعید به آفرایز از توابع بخش سده استان خراسان جنوبی، 74 ضربه شالق و دو سال 
محرومیت از استفاده از تلفن همراه و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی، محکوم 

شد.

پس از قطعی شدن این محکومیت، آقای طالب مقدم روز 12 خرداد ماه 1۳99 خود را جهت 
اجرای حکم به زندان اوین معرفی کرد. در بدو ورود حکم 74 ضربه شالق او اجرا شد. روز بعد از 

اجرای حکم شالق، یعنی 1۳ خرداد ماه، طالب مقدم از زندان آزاد شد.101

 سپیده قلیـان

سـابقه

به روز رسـانی

سن: 2۵
حوزه فعالیت: فعال کارگری

وضعیت: زندان اوین
وضعیت قضایی: ۵ سال حبس تعزیری

حقوق نقض شده: دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه، 
اجبار به اعتراف تلویزیونی، نقض روند دادرسی عادالنه قضایی، 

فشار برای قبول اتهام های جنسی 

سپیده قلیان نخستین بار در شامگاه ۶ اسفند ماه 1۳9۵ به دلیل فعالیت های مدنی اش در منزل خانواده خود بازداشت 
و پس از مدتی آزاد شد. وی مجددا در تاریخ 27 آبان 1۳97 در جریان اعتراضات کارگری 1۳97 خوزستان به همراه 

شماری از کارگران معترض هفت تپه بازداشت شد. سپیده به همراه نمایندگان شرکت نیشکر هفت تپه، ابتدا به 
بازداشتگاهی در شهر شوش )شهر وقوع اعتراضات کارگران هفت تپه( و سپس به اهواز منتقل شد. او در تاریخ 27 آذر 

1۳97 با سپردن وثیقه ۵00 میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

 سپیده قلیان پس از آزادی موقت از زندان، در تاریخ 19 دی 1۳97 در صفحه اینستاگرام خود درباره شکنجه های صورت 
گرفته بر روی خودش و اسماعیل بخشی توسط ماموران در زمان بازداشت، افشاگری کرد. او همچنین گفت که حاضر 

است در دادگاه درباره این شکنجه ها شهادت بدهد. عالوه بر این، خانم قلیان  در توئیتی نوشت که ماموران اطالعات به او 
گفته بودند که تنها در صورت قبول »اتهامات جنسی« آزاد خواهد شد. 

چند روز بعد در 29 دی ماه، فیلمی که در زمان بازداشت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ضبط شده بود، در ویژه برنامه ای 
به نام »طراحی سوخته« از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. در این فیلم سپیده قلیان و اسماعیل بخشی مقابل دوربین 
به ارتباط با افراد و گروه های برانداز از جمله حزب کمونیست کارگری »اعتراف« می کردند. سپیده قلیان روز یکشنبه، ۳0 
دی 1۳97 یک روز پس از پخش فیلم اعترافات تلویزیونی اش از صدا و سیما، به همراه برادرش »مهدی قلیان« بازداشت 

شد. 

سپیده قلیان در تاریخ  1۳ اسفندماه 1۳97 به زندان سپیدار اهواز منتقل شد و در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1۳98 به زندان 
اوین تهران انتقال یافت.

سپیده قلیان را در تاریخ 1۳ خرداد 1۳98 یک بار دیگر از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. شعبه 28 
دادگاه انقالب تهران در شهریور 1۳98 سپیده را مجموعا به 18 سال حبس تعزیری محکوم کرد.102 این حکم در آذر ماه 
1۳98 در دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. سپیده قلیان در تاریخ 4 آبان ماه 1۳98 

با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.10۳

سپیده قلیان پس از آزادی، شکایتی علیه صدا و سیما، سردبیر بخش خبری 20:۳0 و آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار 
این سازمان، به خاطر پخش اعترافات اجباری شکایت کرد104 ولی دادگاه پس از مدتی رای به تبرئه متهمین داد. پس از 

مختومه شدن پرونده شکایت از صدا و سیما، سپیده قلیان با اتهامات جدیدی مبنی بر تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب 
روبرو شد.10۵    
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ی
فعاالن کارگـر

عسـل محمدی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۳۳
حوزه فعالیت: فعال کارگری
وضعیت: آزاد به قید ضمانت 

وضعیت قضایی: ۵ سال حبس تعزیری
حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض روند 

دادرسی عادالنه قضایی

عسل محمدی در تاریخ 1۳ آذر 1۳97 در منزل شخصی خود به دست مامورین امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه 
اداره اطالعات اهواز منتقل شد. 

خانم محمدی پس از تحمل یک ماه انفرادی و بازجویی، به زندان سپیدار اهواز و در نهایت به زندان اوین تهران 
منتقل شد. طی حکم شعبه 28 دادگاه انقالب تهران در شهریور 1۳98 به ریاست قاضی محمد مقیسه، عسل 

محمدی به تحمل 18 سال حبس تعزیری محکوم شد.107

خانم محمدی در تاریخ 11آبان 1۳98 با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. محکومیت وی آذر ماه 1۳98 در 
دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. 

خانم محمدی روز سوم بهمن 1۳98 در مصاحبه ای گفت که پرونده دیگری برای او به خاطر کمپین دفاع از 
کارگران هفت تپه گشوده شده است.108

ندا ناجـی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۳2
حوزه فعالیت: فعال کارگری

وضعیت: آزاد 
وضعیت قضایی: ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض روند 
دادرسی عادالنه قضایی

ندا ناجی در تاریخ 11 اردیبهشت 1۳98 در تجمع روز جهانی کارگر مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی 
به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بند 209 وزارت اطالعات در زندان اوین تهران منتقل شد. ندا پس از 

اتمام دوره بازجویی، در تاریخ 2۵ خرداد ماه 1۳98 به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

ندا ناجی در تاریخ 1۶ مرداد 1۳98 از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شد. جلسه رسیدگی 
به اتهامات او در تاریخ 22 آبان ماه 1۳98 در شعبه 28 دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار 
شد. طبق حکمی که در تاریخ 1۳ آذر ماه 1۳98 از سوی این شعبه صادر شد، ندا به اتهام های »اجتماع و 
تبانی، تبلیغ علیه نظام، اخالل در نظم عمومی و تمرد از دستورات مامورین دولتی« به ۵ سال و شش ماه 

حبس تعزیری محکوم شد.109 

ندا ناجی 8 اسفند 1۳98 به مرخصی اعزام شد. جمال عاملی، همسر ندا ناجی 24 فروردین ماه سال 1۳99 در 
صفحه توییترش نوشت: »امروز برای پیگیری وضعیت ندا به اجرای احکام زندان اوین مراجعه کردیم، مشخص 
شد که ندا ناجی با گذراندن یک سوم از حبس خود مشمول بخشنامه 27 اسفند قوه قضائیه شده است و دیگر 

الزم نیست به زندان برگردد«.110
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راحله احمـدی
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سن: ۵0
فعالیت: فعال حقوق زنان

وضعیت: زندان اوین
وضعیت قضایی: ۳1 ماه حبس تعزیری

حقوق نقض شده:   دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض 
روند دادرسی عادالنه قضایی

راحله احمدی در تاریخ 19 تیر 1۳98 به دست مامورین امنیتی بازداشت شد و در دادسرا به اتهام های »تشویق 
به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور 

از طریق همکاری با رسانه های »معاند« و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی« مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و به 
قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

راحله ساعتی بعد، پس از ثبت کارتکس در این زندان، به بند 2-الف اطالعات سپاه در زندان اوین تهران منتقل شد. 
او در تاریخ 21 تیرماه با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک بازگردانده شد و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه 

700 میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد.114

 راحله احمدی پیشتر در تاریخ 2۵ آذر 1۳98 در شعبه 2۶ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به 4 
سال و 2 ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره، راحله به اتهام »اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق 
همکاری با رسانه های معاند« به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام »تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی« به 8 
ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از اتهام »تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار 
آن در فضای مجازی« نیز تبرئه شد. این حکم با عدم اعتراض او و تسلیم به رای، به 2 سال و هفت ماه کاهش یافت. 

راحله احمدی در تاریخ 2۶ بهمن ماه 1۳98 پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای اوین، بازداشت و جهت 
اجرای حکم به بند زنان زندان اوین منتقل شد.11۵

یاسـمن آریانی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: 2۵
حوزه فعالیت: فعال حقوق زنان

وضعیت: زندان کچویی
وضعیت قضایی: 9 سال و 7 ماه حبس تعزیری

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض روند 
دادرسی عادالنه قضایی

یاسمن آریانی، فعال حقوق زنان و هنرپیشه است. یاسمن پیشتر نیز در تاریخ 11 مرداد 1۳97 به دلیل حضور در اعتراضات 
به گرانی ها، به همراه بیش از ۵0 تن دیگر در خیابان ولیعصر تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. او 

در مهر ماه 1۳97 در شعبه 28 دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام »تبلیغ علیه نظام« و »اخالل در نظم« به یک 
سال حبس تعزیری محکوم و به زندان اوین منتقل شد. یاسمن آریانی در روز 22 بهمن با وجود اینکه هیچ گاه درخواست 
عفو ننوشته بود، مشمول عفو رهبری شد و پس از گذشت ۶ ماه از زندان آزاد شد. یاسمن آریانی 2۵ ساله و دانش آموخته 

رشته تئاتر است.

روز دوشنبه، 19 فروردین 1۳98، این فعال مدنی و بازیگر تئاتر که در حال آماده شدن برای بازی در نمایش )اکتورز 
استودیو( در تماشاخانه ملک بود، از توقیف نقش خود در این تئاتر و کنار گذاشته شدن با دستور وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خبر داده بود. 

یاسمن در تاریخ 21 فروردین 1۳98 به دلیل فیلمی که از او در روز جهانی زن منتشر شد و در آن حجاب از سر برداشته 
بود، بار دیگر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.111 یاسمن آریانی تنها یک بار، ساعتی پس از بازداشت با پدرش تماسی 

کوتاه داشت و اعالم کرد که به دلیل شکایت وزارت ارشاد مبنی بر »گل پخش کردن در واگن زنانه مترو در روز جهانی 8 
مارس«، دستگیر شده است.

 صبح روز بعد، یعنی 22 فروردین ماه در حالی که پدر و مادر یاسمن آریانی )علی آریانی و منیره عربشاهی( برای پی گیری 
وضعیت فرزند خود در مسیر ساختمان پلیس امنیت اخالقی بودند، خودروی آنها توسط پلیس متوقف و منیره عربشاهی نیز 
با شکایت وزارت ارشاد بازداشت شد. بازپرس پرونده و ماموران امنیتی اعالم کردند که برای مادر و دختر قرار بازداشت یک 
ماهه و انتقال به زندان قرچک ورامین صادر شده است. یاسمن آریانی به همراه مادرش در تاریخ 22 مرداد 1۳98 از زندان 

قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.

بر اساس حکمی شعبه 28 دادگاه انقالب تهران در تاریخ ۵ تیر ماه 1۳98، یاسمن آریانی بابت اتهامات »اجتماع و تبانی 
به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا« به تحمل 1۶ سال حبس 

تعزیری محکوم شد.112 این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 9 سال و هفت ماه تقلیل یافت.11۳ 

روز ۳0 مهر 1۳99 بابک پاک نیا، وکیل او، در توییتر نوشت که ماموران به بهانه مالقات با وکیل، خانم ها سمانه نوروز مرادی، 
منیره عربشاهی و یاسمن آریانی را به بیرون از بند هدایت و آن ها را به زندانی دیگر منتقل کردند. منیره و یاسمن به زندان 

کچویی در کرج منتقل شدند.
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منیره عربشـاهی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۵1
حوزه فعالیت: فعال حقوق زنان

وضعیت: زندان کچویی
وضعیت قضایی: 9 سال و 7 ماه حبس تعزیری

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض روند 
دادرسی عادالنه قضایی

منیره عربشاهی فعال مدنی و حقوق زنان است که در روز زن همراه با دخترش یاسمن آریانی در واگن زنانه مترو، گل 
پخش کردند. او در تاریخ 22 فروردین ماه 1۳98 یک روز پس از بازداشت دخترش یاسمن آریانی، به دست ماموران 

امنیتی بازداشت و پس از انتقال به دادسرای شهید مقدس، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

جلسه دادگاه منیره عربشاهی در تاریخ 9 مرداد 1۳98 در شعبه 28 دادگاه انقالب تهران برگزار شد. طبق رای صادره، 
منیره به اتهام های »اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم نمودن موجبات 

فساد و فحشا« مجموعا به 1۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.119 این حکم در شعبه ۵4 دادگاه تجدیدنظر تهران به 9 
سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.120

منیره عربشاهی در تاریخ 22 مرداد 1۳98 از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شد. با این حال، 
روز ۳0 مهر 1۳99 بابک پاک نیا، وکیل او، در توییتر نوشت که ماموران به بهانه مالقات با وکیل، خانم ها سمانه نوروز 

مرادی، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی را به بیرون از بند هدایت و آن ها را به زندانی دیگر منتقل کردند. منیره و 
یاسمن به زندان کچویی در کرج منتقل شدند.

رها احمـدی

سـابقه

به روز رسـانی

سن: 
حوزه فعالیت: فعال زنان

وضعیت: زندان قرچک ورامین
وضعیت قضایی: 2 سال حبس تعزیری

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض 
روند دادرسی عادالنه قضایی

رها احمدی،  فعال مدنی و از حامیان »کمپین چهارشنبه های سفید«، روز 1۳ مرداد 1۳98در مسیر منزل تا محل کار 
به دست ماموران لباس شخصی بازداشت و روز 22 مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.11۶ پیشتر ویدیویی از خانم 

احمدی منتشر شده بود که او در روز زن )8 مارس( به مردم گل هدیه می داد و با آنان در مورد حقوق اجتماعی شان 
صحبت می کرد. 

رها احمدی در آذر ماه 1۳98 از بابت اتهام »اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور« به 2 سال حبس تعزیری محکوم 
شد.117

این حکم در اوایل اردیبهشت 1۳99 عینا در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد.118

او روز 17 مهر به مرخصی یک ماهه رفت.



44 4۵

صبـا کردافشـاری

رش ایران
ق ب

ش مدافعان حقو
رش ایران | گزار

ق ب
سازمان حقو

سـابقه

به روز رسـانی

ان
یر

رش ا
ق ب

قو
 ح

ان
فع

دا
 م

ش
زار

 گ
ن |

یرا
رش ا

ق ب
قو

 ح
ان

زم
سا

ان
زنـ

ن 
ـاال

فعـاالن زنـانفع

سن: 24
حوزه فعالیت: فعال زنان

وضعیت: زندان قرچک ورامین
وضعیت قضایی: 24 سال حبس تعزیری

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض 
روند دادرسی عادالنه قضایی، فشار برای اخذ اعتراف اجباری 

در دوران بازجویی، پرونده سازی برای اعضای خانواده

صبا کردافشاری فعال مدنی و حقوق زنان است. او پیشتر در تاریخ 11 مرداد 1۳97 در جریان اعتراضات مردمی به موج گرانی ها 
نیز بازداشت شده بود. صبا که در این بازداشت به یک سال زندان محکوم شده بود، در تاریخ 2۵ بهمن 1۳97 و در جریان موج 

آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی، بدون اینکه درخواست عفو داده باشد، از زندان آزاد شد.

صبا روز 11 خرداد ماه در منزل خانواده اش دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. او پس از 11 روز بازجویی و فشار برای اعتراف 
تلویزیونی روز 21 خرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد و تاکنون از حق داشتن وکیل و مشاوره حقوقی محروم بوده است.121 

صبا کردافشاری پیش از بازداشت، در رابطه با مسائل حقوق بشری همچون زندانیان سیاسی گمنام، اقلیت های مذهبی و زنان 
فعالیت می کرد. 

در تفهیم اتهام اولیه به صبا کرد افشاری اتهام »تبلیغ علیه نظام از طریق گروهک معاند و طرح براندازی نرم، اشاعه فساد و فحشا و 
پیاده روی بدون حجاب، اجتماع و تبانی« و فعالیت تبلیغی از طریق ارتباط با مسیح علی نژاد و خبرگزاری هرانا را ابالغ کردند. صبا 

پس از مدتی، از زندان قرچک ورامین برای اخذ اعترافات ویدیویی اجباری به بند 2 الف ثاراهلل سپاه پاسداران منتقل شد ولی از 
انجام این کار امتناع کرد. مامورین امنیتی برای فشار روانی به او به منزل شخصی شان مراجعه  و مادرش راحله احمدی را بازداشت 

و به بند 2-الف ثاراهلل منتقل کردند.122

راحله احمدی پس از چندروز با تودیع وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد و صبا کرد افشاری به زندان قرچک بازگردانده شد.12۳
صبا کرد افشاری در تاریخ 22 مرداد 1۳98 از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین تهران منتقل شد. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او در تاریخ 28 مرداد 1۳98 در شعبه 2۶ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری 
برگزار شد. بر اساس حکمی که در تاریخ ۵ شهریور 1۳98 به خانم افشاری ابالغ شد، او بابت اتهام »اشاعه فساد و فحشا از طریق 

کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب« به 1۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« به یک سال و ۶ 
ماه حبس تعزیری و با اتهام »اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور« به 7 سال و ۶ ماه حبس تعزیری همراه با 

محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد.124 این حکم در دادگاه تجدید نظر به 9 سال حبس تعزیری تقلیل یافت که با استناد به 
ماده 1۳4 قانون مجازات اسالمی 7 سال و ۶ ماه آن قابل اجرا است.12۵

خرداد ماه 1۳99، حسین تاج، وکیل مدافع صبا، در صفحه توییتر خود نوشت: »روز سه شنبه صبا کردافشاری از اوین تماس گرفت 
و اطالع داد که 1۵ سال حبسی که در دادگاه تجدید نظر تبرئه شده بود، مجددا در پرینت او اعمال شده و اجرای احکام، نامه ای با 

این مضمون به او ابالغ کرده! رای مبنی بر برائت موکلم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر حضورا به عنوان وکیل ایشان به من ابالغ 
شده بود. امروز با مراجعه به اجرای احکام دادسرای ارشاد متوجه شدم که مفاد دادنامه تجدیدنظر صبا کردافشاری تغییر پیدا کرده. 

در اسرع وقت این موضوع را از طریق حفاظت اطالعات قوه قضائیه پیگیری خواهم کرد«.12۶

صبا کرد افشاری هم اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می برد.

مژگـان کشـاورز

سـابقه

به روز رسـانی

سن: ۳1
حوزه فعالیت: فعال حقوق زنان

وضعیت: زندان اوین
وضعیت قضایی: 12 سال و 7 ماه حبس تعزیری

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض روند 
دادرسی عادالنه قضایی

مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان، پس از پخش ویدیوی گل دادن در متروی تهران در تاریخ ۵ اردیبهشت 1۳98 در 
منزل شخصی خود با ضرب و شتم در برابر دختر 9 سال اش بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وزرا، به زندان قرچک 

ورامین منتقل شد.127

او در سخنانش در روز زن گفت: »امیدوارم یه روزی ما زنان چه باحجاب و چه بی حجاب کنار همدیگه قرار بگیریم و 
همدیگه رو قضاوت نکنیم؛ ایران برای همه ما ایرانی ها ست.« او در حال اهدای گل به زنان، ادامه داد: »به امید روزی 

که هیچ خشونتی علیه زنان در ایران اتفاق نیفته، هیچ مردی اسیدپاشی نکنه، شادی و آزادی برای همه زنان باشه، 
زنان علیه زنان نباشیم. همه ما زن ها باید حامی هم باشیم. متاسفانه ما در ایران خشونت علیه زنان داریم. حق انتخاب 
پوشش نداریم. حق آوازخواندن نداریم. حق ارث برابر، حق ورود به استادیوم، حق قاضی شدن. ولی تا دلتون بخواد حق 
سانسورشدن و سرکوب شدن داریم. بیایید خودمان را برای تغییر آماده کنیم. روزتون مبارک خانوما! ایشاال ما همه، چه 

چادری، چه بی چادر چه باحجاب، چه بی حجاب کنار هم قرار بگیریم. علیه همدیگه نباشیم.«

جلسه دادگاه مژگان کشاورز در تاریخ 9 مرداد 1۳98 در شعبه 28 دادگاه انقالب تهران برگزار شد. طبق رای صادره، 
خانم کشاورز به اتهام های »اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم نمودن 

موجبات فساد و فحشا و توهین به مقدسات« مجموعا به 2۳ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.128

این حکم در شعبه ۵4 دادگاه تجدیدنظر تهران به 12 سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.129

مژگان کشاورز در تاریخ 22 مرداد 1۳98 از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
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•   تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی را بالدرنگ و بدون قید و شرط آزاد کند. 

•   دسترسی تمام زندانیان را به خدمات درمانی و بهداشتی فراهم کند.

•    با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران همکاری کند و به او اجازه بازدید از ایران و مالقات حضوری 

با مدافعان حقوق بشر را بدهد.

•   آزادی بیان و تجمع صلح آمیز را تضمین کند و اطمینان یابد که از آزادی فعالیت های مدافعان حقوق بشر پاسداری 

می شود.

•   تمامی مجرمانی را که مرتکب جرائم علیه مدافعان حقوق بشر در زندان ها شده اند، از جمله آمران و عامالن آزار و شکنجه 

در جهت اخذ اعتراف ها ی اجباری، مورد تعقیب قضائی قرار دهد و عدالت را در مورد آنان اجرا نماید.

•   تحقیقات شفاف و بیطرفانه ای را در مورد مرگ های مشکوک افراد تحت بازداشت اجرا کند؛ از جمله در مورد مرگ کاووس 

سیدامامی که در این گزارش به او اشاره شده است.

•   از فشار و تعقیب قضائی مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و سایر کنشگران مدنی دست بردارد و استانداردهای جهانی را 

در این باره رعایت کند.

•   مسأله حقوق بشر را در دستور کار تمامی گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه با مقام های جمهوری اسالمی قرار دهد.

•  از مقام های ایرانی بخواهد تا مدافعان حقوق بشر را بدون قید و شرط آزاد کنند.

•  از مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران پشتیبانی کند.

•  از بررسی ادواری جهانی )UPR( و تمامی مکانیسم های دیگر سازمان ملل متحد برای تمرکز بر موضوع مدافعان حقوق بشر 

در ایران استفاده کند.

•  مقام های حکومت ایران را که در سرکوب، زندان، آزار و شکنجه مدافعان حقوق بشر دست داشتند، مورد پیگرد قضایی قرار 

دهد.

سـابقه

به روز رسـانی

انجمن ندای زنان
حوزه فعالیت: فعاالن زنان

وضعیت: زندان اوین
وضعیت قضایی: 2 سال و ۳ ماه حبس تعزیری

حقوق نقض شده:  دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض روند 
دادرسی عادالنه قضایی

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، از اعضا و همکاران »انجمن ندای زنان ایران« 
هستند که در امور مربوط به حقوق زنان فعالیت می کنند. انجمن ندای ایران در معرفی خود گفته است 

»ندای زنان ایران بازتاب تالش ها، رنج ها، ناکامی ها و موفقیت های زنان در جامعه ایران است و می کوشد زنان 
را برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در کوران معضالت و تبعیضات توانمندتر سازد.«1۳0

همه این افراد در آذرماه 98 توسط شعبه 2۶ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری هر یک از 
بابت اتهام »اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور« به ۳ سال حبس، به اتهام »فعالیت تبلیغی 

علیه نظام« به ۶ ماه حبس و از بابت اتهام »انجام عمل حرام با مصداق بی حجابی« به 8 ماه حبس محکوم 
شده  بودند.1۳1

این حکم نهایتا با عدم اعتراض و تسلیم به رای صادره، برای هر یک از این افراد با 9 ماه کاهش، به دو سال و 
سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافته است.1۳2
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توصیه های سازمان حقوق بشر ایرانفع

سازمان حقوق بشر ایران از مقام های جمهوری اسالمی ایران می خواهد تا:

سازمان حقوق بشر از جامعه بین الملل می خواهد تا:
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