
سال حبس محکوم شد ۵۷مرجان داوری به   

ساله محبوس در زندان قرچک ورامین توسط  ۲۵مرجان داوری، محقق و مترجم  –خبرگزاری هرانا 

 ۵۲دادگاه انقالب تهران از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری در شعبه یک دادگاه کیفری به  ۵۲شعبه 

جرا سال آن قابل ا ۵۲قانون مجازات اسالمی،  ۴۲۱سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده 

پیشتر حکم اعدام خانم داوری در آذرماه سال گذشته برای دومین بار در دیوان عالی کشور . خواهد بود

کریم زرگر، از مدیران سابق صدا و سیما و هم پرونده ای خانم داوری  ۶۹زمستان سال . نقض شده بود

اعدام ” مفسد فی االرض“بعنوان ” اکنکار“در یک پروسه دادرسی مبهم مرتبط با تبلیغ و ترویج عرفان 

 .شده بود

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، مرجان داوری، 

سال حبس تعزیری محکوم شد ۵۲ساله محبوس در زندان قرچک ورامین به  ۲۵محقق و مترجم  . 

خانم داوری از بابت  براساس این حکم که توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران صادر شده،

با . سال حبس تعزیری محکوم شده است ۵۲به ” معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف”اتهام

مرجان داوری در . سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود ۵۲قانون مجازات اسالمی،  ۴۲۱اعمال ماده 

رابطه نامشروع، اجتماع و  افساد فی االرض،“خصوص پرونده دیگری که پیشتر از بابت اتهامات 

دادگاه  ۵۲به اعدام محکوم شده بود، توسط شعبه ” تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار

 .انقالب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و حکم برائت وی صادر شد

در پرونده حاضر خانم مرجان “: دادگاه انقالب تهران آمده است ۵۲در متن دادنامه صادره توسط شعبه 

داوری فرزند هوشنگ متهم است به فساد فی االرض از طریق شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و 

/ ۶/۵/ب۵۴فحشا جنسی و عقیدتی در پوشش عرفان کاذب راه معرفت رای دادگاه نظر به شماره رای 

دادگاه  ۵۱شعبه  ۵۲/۵/۴۲۶۵که در مورخ  ۶۲/۵۹۹۹نسبت به دادنامه شماره  ۶۱/۲ردیف  ۴۲۶۱



انقالب تهران از هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور که اعتراض فرجام خواه فوق الذکر را نسبت 

به محکومیت اعالمی وارد دانسته با این استدالل که مطابق مستندات موجود در پرونده متهم مذکور از 

ی متهم اصلی قضیه آقای کریم زرگر اولین قربانیان این تبلیغ کاذب و انحرافی بوده و تحت استیال

فرزند عبدالکریم تسلط کامل ایشان حتی به تذکرات جدی و دلسوزانه والدین خود توجه نکرده و به 

منجالب ساخته و پرداخت شده توسط نامبرده اخیر سقوط کرده است و در شعبه ششم دادگاه کیفری یک 

یعنی قبل از محاکمه و صدور حکم  ۵۵/۵/۴۲۶۹ – ۶۹۹۶۶۵۹۵۵۲۱۹۹۴۶۶تهران نیز طی دادنامه 

در شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته به اتهام معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف به 

تحمل سه فقره بیست و پنج سال حبس تعزیری درجه دوم محکوم شده است و همین عناوین مجددا تحت 

سی تحت معاونت در سه فقره زنای در حکم عنوان شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشای جن

عنف قبال طی دادنامه شماره اخیر الذکر مورد حکم واقع شده است لذا در وضعیت موجود محاکمه 

مشارالیها ای این حیث و محکومیت او به مجازات اعدام فاقد موقعیت قانونی تشخیص و به نظر اکثر 

به )وصف به اینکه عنوان مجرمانه انتسابی  اعضای هیئت عمومی شعب دیوان محترم عالی کشور با

یک عنوان مجرمانه تلقی می گردد لذا اتهام فساد فی االرض زمانی محقق میگردد که ( صورت تالی تلو

از طریق شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشای جنیس و عقیدتی در پوشش ترویج عرفان 

اشد که در موضوع مانحن فیه بنا به تشخیص قضات کاذب و راه معرفت ارکان تشکیل دهنده آن محقق ب

عالی رتبه دیوان عالی کشور تعیین کیفر متعدد برای جرم واحد خالی از وجاهت قانونی بوده معذلک 

منتسب دادنامه مسبوق الصدور شعبه  ۴۲۱۲نسبت به اتهام خانم مرجان داوری فرزند هوشنگ متولد 

هیئت عمومی دیوان عالی  ۵۲/۵/۴۲۶۵ –ت د /۲۶/۵۹۹۹ه دادگاه انقالب اسالمی تهران به شمار ۵۱

کشور نسبت به اتهام افساد فی االرض که مشعر به حکم اعدام مسبوق الصدور می باشد به استناد به بند 

قانون آیین دادرسی کیفری و به علت عدم انطباق با موازین قانونی حکم برائت متهم از  ۱۵۹پ ماده 

ر و اعالم میگردد و رای صادره در اجرای احکام قسمت دوم از بند پ ماده این حیث اتهام انتسابی صاد

 .”قانون اخیر الذکر قطعی و غیر قابل فرجام خواهی می باشد



دادگاه انقالب  ۵۲دی ماه در شعبه  ۵۴جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم داوری روز شنبه 

 .شده بود برگزار تهران

جهت محاکمه  آذرماه امسال حکم اعدام خانم داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور نقض و 

داده شده بود. اواسط آذرماه سال گذشته نیز حکم  ارجاع مجدد به این شعبه به عنوان شعبه هم عرض

اعدام این زندانی برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده و به همین دلیل جهت بررسی به 

 .هیئت عمومی این دیوان ارسال شده بود

توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیش از ۴۴  روند بررسی پرونده مرجان داوری گفتنی است،

 .ماه به طول انجامیده بود

اردیبهشت  ۱)مرجان داوری  الزم به یادآوری است

تحصیالت ابتدایی را در انگلستان و در بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی ( تهران – ۴۲۱۲ماه 

. فق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شددر سیزده سالگی مو. تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند

تحصیالت دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و 

 .همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد

گان مکاتب فکری اشراقیون در سرتاسر اقدام به ترجمه آثار نویسند ۴۲۱۶مرجان داوری در سال 

از جمله آثار ترجمه شده توسط وی می توان . جهان، گردآوری و تدوین مجموعه ای در این زمینه نمود

« پنجه زمان اثر پال توئیچل، جوینده اثر فیل موریمیتسو، تمرینات معنوی اک اثر هارولد کلمپ»به 

 .اشاره کرد

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-23369/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-22851/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20058/


دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و  -دانشکده هنروی که فارغ التحصیل رشته گرافیک 

الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت بود در مهرماه 

با تعطیلی و بازداشت مسئوالن این موسسه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی ۴۲۶۱

وع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم االرض، رابطه نامشر

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام  ۴۲زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه 

 .محکوم شد

قرچک ) همزمان با ابالغ این حکم مرجان داوری از بند زنان زندان اوین به زندان زنان شهرری

منتقل شد( ورامین . 

این زندانی توسط شعبه ۷۵ دیوان عالی  نقض حکم اعدام هرانا مدتی بعد در گزارشی از نخستین

دادگاه انقالب تهران مجددا رای بر اعدام این زندانی داد، حکمی که  ۲۷اما شعبه . کشور خبر داده بود

نقض شده است دیوان عالی کشور ۷۵آذرماه سال گذشته برای دومین بار توسط شعبه  . 

این حکم به دلیل اینکه برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده است، پرونده جهت بررسی 

 .شده است به هیئت عمومی دیوان ارجاع

کریم زرگر، رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که  ۶۹ماه سال  بهمن ۰۱الزم به ذکر است در تاریخ 

، به ”اکنکار“چندی پیش به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی 

 .اعدام شد اتهاماتی از جمله فساد فی االرض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج
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