
زندانی سیاسی در بند  ۵۳نقشه طبقات، گزارشی از شرح مشکالت و آخرین وضعیت 

 زنان زندان اوین

بند زنان زندان اوین موسوم به بند نسوان در مجموعه زندان اوین واقع در شمال  – خبرگزاری هرانا

زندانیان حاضر . برند زندانی و متهم سیاسی و امنیتی در این بند بسر می ۵۳اکنون  هم. تهران قرار دارد

و گرانفروشی کاالی در این بند با مشکالتی همچون محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی، نایابی 

در دوران شیوع کرونا اعزام به . روبرو هستند… مورد نیاز توسط فروشگاه زندان، کیفیت بد غذا و

در گزارش پیش رو عالوه بر شرح وضعیت این . دادسرا و دادگاه کماکان و بیش از گذشته ادامه دارد

ین بند جهت آشنایی بیشتر با این محل و اسامی زندانیان ساکن این بند به ارائه نقشه طبقات مختلف ا

 .محل نیز پرداخته شده است

زندانی  ۵۳به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، هم اکنون 

 .برند متهم سیاسی و امنیتی در بند زنان زندان اوین بسر می  و

ای مدیریت، پاسیارها، مانیتورینگ، فروشگاه ه در طبقه همکف اتاق. این بند به دو طبقه تقسیم شده است

در . حمام و هواخوری بند نیز در این طبقه قرار دارند. و دو اتاق نیز تحت عنوان قرنطینه قرار دارد

ی اصلی  طبقه اول بند زنان اوین نیز سه اتاق به عنوان خوابگاه اصلی محبوسان، در کنار قرنطینه

 .خانه، حمام، سرویس بهداشتی، کتابخانه و نمازخانه قرار داردوارد، آشپز زندانیان و متهمان تازه



 

نقشه طبقات مختلف بند زنان زندان اوین که هرانا برای نخستین بار اقدام به تهیه و انتشار آن کرده 

 .است

کنند در بند زنان  زندانی و متهم سیاسی که برخی از آنها دوره قرنطینه خود را سپری می ۵۳اکنون  هم

 .برند زندان اوین بسر می

به تعدادی از زنان و  ۶۹شود از آبان  نیز شناخته می« سالن دو»قرنطینه اصلی این بند که به نام 

متهم به همکاری با داعش هستند، اختصاص  شد همسران و کودکان مردان کودکان خردسال که گفته می

با توجه به بخشنامه قوه قضاییه این محکومان آزاد شدند؛ اما با شیوع  ۶۶در فروردین ماه . داده شد

این محل به عنوان قرنطینه موقت بند  ۵و  ۲، ۱های  ویروس کرونا و اصرار زندانیان محبوس در اتاق

قفل شده و همچون   توسط پاسباران  در ابتدا در قرنطینه. فتزنان زندان اوین مورد استفاده قرار گر

ای در تهران و با اصرار زندانیان  شد اما پس از وقوع زلزله ساکنان پیشین این سالن با آنان برخورد می

و وکالی بند نهایتا قفل در آن که رو به در منتهی به راهروی اصلی در طبقه اول قرار دارد، گشوده 

شود  قرنطینه اصلی با استفاده از طلق آهنی و پالستیکی پوشیده شده و این امر باعث می های پنجره. شد

 .نور خورشید به داخل سالن نفوذ نکند

 نحوه ورود محکومان جدید به زندان

https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2020/07/Evin_Wome_Prison_Map_99.jpg


در حال حاضر و با توجه به شیوع ویروس کرونا نحوه ورود محکومان و یا متهمان جدید به این بند به 

روز در سالن دو و همچنین در صورت تکمیل بودن ظرفیت  ۱۱فراد به مدت این گونه است که ا

قرنطینه بخشی از ورودیان جدید به دو اتاق کوچک که به عنوان قرنطینه طبقه همکف تعبیه شده، و در 

های زندان که در باشگاه ورزشی  با این وجود تلفن. شوند مواردی به سالن باشگاه ورزشی منتقل می

بنابراین امکان انتقال ویروس کماکان از . فروشگاه زندان با سایر زندانیان مشترک است قرار دارند و

 .میان نرفته است

 بهداشت و درمان

در فروشگاه زندان . پس از آغاز شیوع ویروس کرونا، تهیه ماسک و دستکش بر عهده زندانیان است

هزار تومان به زندانیان فروخته  هر یک عدد ماسک و یا هر یک جفت دستکش با قیمتی بین هشت تا ده

شود  بندی از طرف زندان به زندانیان داده می مواد شوینده و ضدعفونی کننده نیز به شکل جیره. شود می

اما به دلیل کم بودن این مواد به زندانیان باید با هزینه شخصی به چند برابر قیمت این مواد را از 

د ضدعفونی کننده نیز به میزان کم و با قیمت باال در الکل و سایر موا. کنند فروشگاه خریداری 

شود که به همین دلیل شماری از زندانیان به صورت اشتراکی این مواد را  فروشگاه زندان عرضه می

 .کنند خریداری می

 فروشگاه زندان و تغذیه زندانیان

ایی با چند برابر قیمت به علت کیفیت پایین غذای زندان، اغلب این زندانیان ناچار به خرید مواد غذ

تجهیزات آشپزخانه نیز با هزینه شخصی همین زندانیان و یا خیرین . اصلی از فروشگاه زندان هستند

شود کفاف  جیره خشکی که از سوی زندان به صورت ماهانه تحویل داده می. پیشتر خریداری شده است

کمیت جیره غذایی زندان به حدی  .دهد و کیفیت آن نیز عموما بسیار نازل است یک هفته را هم نمی

 .شود کاهش یافته است که به عنوان مثال هر بسته مرغ میان چند زندانی تقسیم می



 مالقات و تلفن

زندانیان سه روز در هفته و در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر بار ده دقیقه با استفاده از تلفن 

شماره تلفن را در  ۳تواند تا  هر زندانی می. گیرند یکارتی که در باشگاه ورزشی بند نصب شده تماس م

ای نیز بارها یک صدای ضبط شده  دقیقه ۱۱های تلفنی کوتاه  طی این تماس. کارت خود ذخیره کند

کند و هر  تماس را قطع می( این تماس از زندان اوین برقرار شده، تماس گیرنده زندانی است)خودکار 

به عالوه این صدا سبب آزار فرزندان خردسال مادران زندانی . ودش بار به مدت هفت ثانیه پخش می

به این شکل مادران . توانند در همین فرصت محدود نیز با فرزندان خود صحبت کنند شود و نمی می

اند؛  محبوس در این زندان پیش از تعطیلی مدارس عمال از حق تماس تلفنی با فرزندان خود محروم بوده

. آموز بوده و در این ساعات امکان گفتگوی تلفنی با مادرانشان را نداشتند آنها دانش زیرا بیشتر فرزندان

 .با این حال تمام ساکنین بند حق استفاده از تلفن را دارند و هیچ زندانی از حق خود انصراف نداده است

س از شیوع اما پ. شد ها به دو شکل کابینی و حضوری انجام می تا پیش از شیوع ویروس کرونا مالقات

مالقات کابینی نیز هر هفته یکبار و در . ویروس مالقات حضوری تمام زندانیان کامال قطع شده است

همچنین مالقات مادران با فرزندانشان که پیشتر در روزهای چهارشنبه . شود روز یکشنبه انجام می

قات کابینی برای مال. صورت می گرفت از نزدیک به یک سال قبل به صورت کامل لغو شده است

مسئوالن زندان به هیچ عنوان پیش بینی مواد ضدعفونی کننده برای تمیز کردن صندلی و گوشی تلفن 

های  همچنین شیشه. را ندارند و همین مواد نیز باید از سوی خانواده زندانیان همراه با خود آورده شود

 .بسیار دشوار کرده است سالن مالقات بسیار قدیمی، کدر و پر از لکه است که دیدن طرفین را

 اعزام به دادسرا و دادگاه

ها نسبت  پس از شیوع ویروس کرونا نه تنها اعزام زندانیان به دادگاه و دادسرا لغو نشد بلکه این اعزام

به نحوی که در این مدت بارها زندانیانی همچون مریم اکبری منفرد و . به قبل سیر صعودی پیدا کرد

های جدیدی که برای آنها گشوده شده به دادسرا و دادگاه احضار شدند اما  پرونده آتنا دائمی در رابطه با



این زندانیان به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا از حضور در دادسرا یا دادگاه تا حد ممکن 

 ها مسئوالن زندان و سربازانی که زندانیان را به ویژه به آن دلیل که در جریان اعزام. خودداری کردند

 .کنند کنند از رعایت موارد بهداشت فردی و استفاده از ماسک و دستکش خودداری می همراهی می

 امکانات فرهنگی و ورزشی

اغلب وسایل . بند زنان زندان اوین دارای امکاناتی مانند کتابخانه، باشگاه ورزشی و کارگاه معرق است

علیرغم شیوع کرونا . ورزشی باشگاه خراب هستند و هیچ تدبیری برای تعمیر آنان اندیشیده نشده است

گونه تدابیر  یچکند ه و تغییر شرایط بهداشتی که استفاده از فضا و ادوات مشترک را خطرناک می

وضعیتی که استفاده . بهداشتی برای استفاده زندانیان از این محل توسط مدیریت زندان اعمال نشده است

کند و در نقطه مقابل صرف نظر زندانیان از حداقل امکان تحرک  زندانیان از این محیط را پرخطر می

.کند تبدیل می و ورزش در محیط بسته زندان را به خطر دیگری برای سالمتی آنان

 

کار خود توانستند اقالم مورد نیاز  تا پیش از ریاست غالمرضا ضیائی بر زندان اوین، زندانیان می

اما با شروع ریاست غالمرضا ضیائی تهیه چرم از . همچون چرم را از خارج از زندان چرم تهیه کنند

توانند چرم مورد نیازشان را از فروشگاه تهیه  خارج از زندان ممنوع شده و به زندانیان گفته شد که می

ون سایر اقالم با چند برابر کیفیت چرم عرضه شده در فروشگاه زندان بسیار پایین بود که همچ. کنند

در نتیجه زندانیان از خرید چرم امتناع کرده و در نتیجه کارگاه چرم عمال متوقف . شد قیمت فروخته می



های خود را از طریق فروش  این امر در حالی است که بسیاری از زندانیان بخشی از هزینه. شده است

 .کردند همین محصوالت تامین می

های بخش فرهنگی زندان تحویل  اندازی کتاب و اقالم فرهنگی دیگر همواره با سنگ تا پیش از این نیز

شماری از انتشارات داخلی نیز مورد تایید بخش فرهنگی نیستند و کتب این انتشارات به . شد گرفته می

طی یک سال گذشته این محدودیت نیز چندین برابر شده و عمال تحویل . شد زندانی تحویل داده نمی

 .ها متوقف شده است اری از کتاببسی

به  ”کرونا و گزارشی از آخرین وضعیت بند زنان زندان اوین“ هرانا اخیرا در گزارشی با عنوان

دادگاه   های درمانی و به دادسرا و های تلفنی و اعزام آخرین وضعیت بهداشت و درمان، مالقات، تماس

 .پرداخت

از آنجا که وضعیت زندانیان و زندان به صورت مستمر در حال تغییر است، لزوم بروز رسانی مستمر 

دانی که در حال حاضر زن زن ۵۳بر این اساس گزارش پیش رو به وضعیت و اتهامات . مشهود است

 .دهند اختصاص دارد ساکنین این بند را تشکیل می

 مریم اکبری منفرد .۱

. کند منفرد، اکنون یازدهمین سال از حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی تحمل میمریم اکبری 

بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط  ۱۱و پس از حوادث عاشورای  ۱۵۱۱دی  ۱۱وی در تاریخ 

اتهام . شد محکوم سال حبس تعزیری ۱۳دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به  ۱۳شعبه 

عنوان شده اما خود او آن را ” محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران“این زندانی 

 .وارد ندانسته است
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، بند متادون و بند ۲۱۶های انفرادی بند  ماه نگهداری در یکی از سلول ۶خانم اکبری پس از حدود 

به  ۶۱کرد و در اردیبهشت  در زندان رجایی شهر تحمل حبس می ۱۶اوین از مهرماه  زندان زندان

او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط . زن زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد ۱همراه 

های متعدد به مراجع تقلید، مسئوالن نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه  زندان و نوشتن نامه

بشر سازمان ملل متحد به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا امروز در آنجا تحمل محکومیت  حقوق

 .کند می

از بابت پرونده ” اخالل در نظم زندان“جهت تفهیم اتهام  ۶۶خردادماه  ۲۲خانم اکبری منفرد در تاریخ 

به ریاست قاضی دادسرای اوین  ۲جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه 

خانم اکبری منفرد به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم دریافت کتبی . شد احضار حاجی مرادی

برای . ابالغیه دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در این جلسه بازپرسی خودداری کرد

 .میلیون تومانی صادر شده است ۳۱این زندانی سیاسی از بابت این پرونده قرار وثیقه 

به اتهام ارتباط و عضویت در  ۹۵و  ۹۱های  ه دو برادر مریم اکبری منفرد در سالالزم به ذکر است ک

برادر کوچک و خواهرش . های انقالب در ایران اعدام شدند سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه

 .و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند ۹۶نیز در تابستان سال 

سه فرزند است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی خانم اکبری منفرد مادر 

 .طی دوران حبس خود محروم مانده است

 میآتنا دائ .۲
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های  روز نگهداری در یکی از سلول ۱۹و بعد از  بازداشت ۶۵مهرماه  ۲۶آتنا دائمی، در تاریخ 

خانم . دی ماه همان سال به بند زنان زندان اوین منتقل شد ۲۱الف زندان اوین، در تاریخ -۲انفرادی بند 

  دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ۲۱توسط شعبه  ۶۱اردیبهشت  ۲۳ریخ دائمی در تا

سال  ۱۱از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 

سال حبس تعزیری تقلیل یافت که با اعمال ماده  ۶له تجدیدنظر به این حکم در مرح. شد محکومحبس

 .به پایان رسید ۶۶تیرماه  ۱۱سال از آن قابل اجرا بود و در تاریخ  ۳قانون مجازات اسالمی  ۱۵۱

اردیبهشت  ۱۶و در  تبعید همراه با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین ۶۹آتنا دائمی در بهمن ماه 

وی از حق مرخصی . شد منتقل مجددا به بند زنان زندان اوین دوره اعتصاب غذا در پی یک ۶۶

 .محروم بوده و تاکنون درخواست آزادی مشروط نداده است

کرد،  خانم دائمی پیشتر در حالی که دوران محکومیت پیشین خود را در بند زنان زندان اوین سپری می

با گشایش پرونده دیگری ( برد اکنون در زندان قرچک ورامین بسر می هم)به همراه گلرخ ایرایی 

دادگاه . شد محکوم ماه حبس تعزیری ۶سال و  ۵دادگاه انقالب تهران به  ۲۹هایتا توسط شعبه مواجه و ن

سال محرومیت از عضویت در گروه ها و  ۲همچنین عالوه بر این هر یک این دو شهروند را به 

و به  تائید تی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینااین حکم مد. احزاب محکوم کرد

ماه از این حبس برای هر  ۱سال و  ۲مدت  ۱۵۱بر اساس حکم صادره با اعمال ماده . آنان ابالغ شد

 .یک از آنها قابل اجرا است

روز از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطالعات سپاه موسوم به بند  ۱۳به مدت  ۶۱اه آتنا دائمی دیم

این انتقال در پی تحصن هشت تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان . الف زندان اوین منتقل شد ۲

 ۶۱ان های داغدار اعتراضات سراسری آب زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده

 .صورت گرفت
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این فعال مدنی در پرونده نخست که . خانم دائمی اخیرا با گشایش دو پرونده جدید نیز روبرو شده است

دادگاه انقالب تهران به  ۲۱تیرماه امسال توسط شعبه  ۱۱در دوران حبس علیه او گشوده شده در تاریخ 

اخالل “به یک سال حبس و به اتهام ” متبلیغ علیه نظا“ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام 

در صورت تایید این حکم . شد محکوم ضربه شالق ۶۱به یک سال حبس تعزیری و ” در نظم زندان

سال حبس  ۱قانون مجازات اسالمی، مجازات اشد یعنی  ۱۵۱در مرحله تجدیدنظر و با اعمال ماده 

 .ضربه شالق برای وی قابل اجرا است ۶۱تعزیری و 

 ۲نیز جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدید دیگری در شعبه  ۶۶مردادماه  ۱۱آتنا دائمی در تاریخ 

اخالل در نظم “اتهام خانم دائمی . شد ضرحا بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی

وی در جریان این جلسه اتهام انتسابی به خود را رد کرده و این پرونده . عنوان شده است” زندان

 .کماکان مفتوح است

ها قبل توده مشکوکی در پستان آتنا دائمی تشخیص داده شده که تاکنون  الزم به ذکر است از مدت

ها قبل دچار  همچنین خانم دائمی از مدت. سونوگرافی صورت نگرفته است اقدامات الزم جهت معاینه و

شد که به دستور پزشکان باید به مدت یک هفته در بیمارستان  حسی در یک طرف از بدن خود می بی

 .گرفت با این وجود تاکنون این امر نیز محقق نشده است بستری و مورد آزمایش قرار می

 .و مجرد است ۱۵۹۶آتنا دائمی متولد سال 

 راحله احمدی .۵

توسط نیروهای   ۶۱تیرماه  ۱۶راحله احمدی، مادر صباکردافشاری، زندانی سیاسی در تاریخ 

قرچک ورامین منتقل و ساعاتی پس از بازداشت به بازداشتگاه اطالعات و به زندان  بازداشت امنیتی
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های انفرادی و  وی پس از چند روز تحمل سلول. الف منتقل شد-۲سپاه در زندان اوین موسوم به بند 

با تودیع قرار  ۶۱تیرماه  ۲۵خانم احمدی نهایتا در تاریخ . بازجویی به زندان قرچک بازگردانده شد

 .شد آزاد یون تومانی از زنان قرچک ورامینمیل ۶۱۱وثیقه 

بر . شد محکوم ماه حبس ۲سال و  ۱توسط دادگاه انقالب تهران به  ۱۵۶۱راحله اصل احمدی آذرماه 

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل  ۲۹اساس دادنامه صادره توسط شعبه 

به «” معاند»اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های “احمدی از بابت اتهام 

ماه حبس و در  ۱به ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی“سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام  ۵

تشویق به فساد از طریق کشف “خانم احمدی از بابت اتهام . ماه حبس محکوم شد ۲سال و  ۱مجموع به 

از این میزان با استناد به ماده . نیز تبرئه شد” حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی

بس تعزیری از بابت اتهام سال و شش ماه ح ۵قانون مجازات اسالمی، مجازات اشد یعنی  ۱۵۱

در خصوص خانم «” معاند»اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های “

سال و  ۲این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به . احمدی قابل اجرا است

 .هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت

اجرای احکام دادسرای  ۵پس از حضور در شعبه  ۱۵۶۱بهمن  ۲۹ خانم احمدی نهایتا در تاریخ

 .عمومی و انقالب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد

همچنین وی . سال قبل با مشکل تیروئید مواجه است ۲۱او از . است ۱۵۱۶متولد سال  راحله احمدی

 .جام داده استمبتال به دیسک کمر بوده و پیشتر عمل جراحی نیز ان

 صبا کردافشاری .۴
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و بازداشتگاه وزرا  بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل ۶۱خرداد  ۱۱صبا کردافشاری در تاریخ 

روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین  ۱۱پس از  این فعال مدنی. در تهران منتقل شد

تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه  ۱۱وی در تاریخ . منتقل شد

تیرماه از بازداشتگاه  ۲۱شد و در تاریخ  منتقل الف-۲ن موسوم به بند اطالعات سپاه در زندان اوی

، به زندان ۶۱مرداد  ۲۲خانم کردافشاری از تاریخ  .شد بازگردانده اطالعات سپاه به زندان قرچک

 .شد برگزار ۶۱مردادماه  ۲۱شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ  منتقل اوین

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان  ۲۹توسط شعبه  ۶۱شهریورماه  ۳او نهایتا در تاریخ 

 ۱۳به ” اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب“افشاری از بابت اتهام 

و از ” ی ماه حبس تعزیر ۹سال و  ۱به ” فعالیت تبلیغی علیه نظام“سال حبس تعزیری، از بابت اتهام 

ماه حبس تعزیری  ۹سال و  ۶به ” اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور“بابت اتهام 

 .شد محکوم سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر ۲۱به   و در مجموع

این حکم . م و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده استبه دلیل تعدد جرائ

سال  ۶دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به  ۵۹توسط شعبه  ۶۱در آذرماه 

 .حبس تعزیری تقلیل یافت

بابت آن تبرئه شد،  که پیشتر از” اشاعه فساد“سال حبس از بابت  ۱۳صبا کردافشاری اخیرا با حکم 

سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است،  ۶خانم کردافشاری که در حال تحمل . روبرو شده است

 .سال حبس روبرو خواهد شد ۲۱در صورت عدم اصالح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم 

ادماه در اعتراضات سراسری مرد“، در جریان ۶۶مردادماه  ۱۱صبا کردافشاری پیشتر نیز در تاریخ 

اخالل در نظم “بازداشت و به اتهام ” تهران، در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد

همزمان با موج  ۶۶بهمن  ۲۳وی نهایتا در تاریخ . شد محکوم به یک سال حبس تعزیری” عمومی

 .شد آزاد آزادی زودهنگام زندانیان از زندان اوین
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وی در زندان نیز به تنگی نفس و . این زندانی سیاسی مبتال به مشکالت گوارشی و زخم معده است

از زندان به بیمارستان  ۶۶تیرماه  ۶صبا کردافشاری روز دوشنبه . ه دچار شده استانقباض ماهیچ

اما بدون طی این مراحل به  اعزام طالقانی تهران جهت انجام سونوگرافی، کولونوسکوپی و آندوسکوپی

 .زندان بازگردانده شد

 .است ۱۵۶۶تیرماه  ۱۹افشاری متولد صبا کرد

 نیلوفر بیانی .۳

توسط ماموران  ۶۹ماه  خود در بهمن نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست به همراه هفت تن از همکاران

خانم بیانی . اطالعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد

در دوران بازداشت جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خود و سایر متهمان پرونده تحت فشار قرار 

 .ر و اذیت از جمله آزار جنسی قرار گرفته استاو برای بیان این اعترافات مورد آزا. گرفت

دادگاه  ۱۳در شعبه  ۱۵۶۶پس از برگزاری جلسات دادگاه این فعال محیط زیستی در تاریخ بهمن 

انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده به سال 

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی  ۱۳توسط شعبه  ۶۱ماه  خانم بیانی در آبان. شد موکول ۶۱

وی در . شد محکوم سال حبس تعزیری ۱۱به ” همکاری با دولت متخاصم آمریکا“ابوالقاسم صلواتی 

روز بازداشت در بازداشتگاه دو الف نهایتا به بند زنان زندان  ۶۱۱نزدیک به  پس از  ۶۱آذرماه 

 .شد منتقل اوین
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دادگاه تجدیدنظر  ۵۹در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه  ۶۱محکومیت خانم بیانی نهایتا در بهمن ماه 

 .شد تایید استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا

در شرح حالی از وضعیت خود نوشته که بازجویان  نامه ای با انتشار ۶۱نیلوفر بیانی زمستان سال 

در ” ساعت بازجویی ۱۲۱۱دستکم “اطالعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی 

قرار ” شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی“معرض 

از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی  گزارشی خستین بار دربرای ن ۶۱هرانا در فروردین . اند داده

 .متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشت

 .کرد یت مینیلوفر بیانی پیشتر به عنوان کارشناس در موسسه حیات وحش پارسیان فعال

 سپیده کاشانی .۶

، فعال محیط زیست به همراه هفت تن از همکاران خود در بهمن (کاشانی)کاشان دوست ( حمیده)سپیده 

ه بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان توسط ماموران اطالعات سپاه بازداشت و ب ۶۹ماه 

 .اوین منتقل شد

دادگاه انقالب  ۱۳در شعبه  ۱۵۶۶پس از برگزاری جلسات دادگاه این فعال محیط زیستی در بهمن 

. شد موکول ۶۱تهران به ریاست قاضی صلواتی ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده به سال 

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی  ۱۳توسط شعبه  ۶۱خانم کاشانی در آبان 

 ۶۱سپیده کاشانی در آذرماه . شد حکومم سال حبس تعزیری ۹به ” همکاری با دولت متخاصم آمریکا“

 .روز بازداشت در بازداشتگاه دو الف نهایتا به بند زنان زندان اوین منتقل شد ۶۱۱نزدیک به  پس از 
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دادگاه تجدیدنظر  ۵۹در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه  ۶۱محکومیت خانم کاشانی نهایتا در بهمن ماه 

 .شد تایید ااستان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عین

پس از انتشار نامه نیلوفر بیانی که شرح شکنجه ها و آزارهای جنسی وی در دوره  ۶۱در زمستان 

بازجویی بود، کاظم حسینی، وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده فعاالن محیط زیستی در خصوص 

دیگر متهم این ” نیلوفر بیانی“اعالم کرد که در مورد موکلش، سپیده کاشانی نیز مسائل مشابه این نامه 

 .پرونده مطرح بوده که تمامی موارد به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده است

سپیده کاشانی، فعال محیط زیست و از جمله کارشناسان موسسه حیات وحش پارسیان به همراه 

 .کرد الیت میهمسرش هومن جوکار فع

 (مثنا)فاطمه مثنی  .۷

ت اطالعات به همراه همسرش حسن توسط ماموران وزار ۱۵۶۱بهمن  ۶در تاریخ ( مثنا)فاطمه مثنی 

 .فرزند خانم مثنی پس از یک ماه و نیم آزاد شد. صادقی و فرزندش بازداشت شد

زندان اوین نگهداری و سپس به بند زنان  ۲۱۶های انفرادی بند  روز در سلول ۶۳فاطمه مثنی به مدت 

 .این زندان منتقل شد

دادگاه انقالب توسط قاضی  ۲۹آزاد و در شعبه با تودیع وثیقه موقتا  ۶۲دی ماه  ۲۵وی در تاریخ 

احمدزاده به همراه همسرش از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق 

سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای  ۱۳هر کدام به 
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جهت اجرای حکم حبس  ۶۱خ هشتم مهرماه سال وی در تاری. شان صادر شد صادقی و منزل شخصی

 .مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد

 .این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد حکم مصادره محل کسب  ۶۶در اسفندماه سال 

خانم مثنی از . کنند ند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی میاین زندانی مادر دو فرز

از طرفی از . برد های کولیت روده و میگرن شدید عصبی رنج می مرخصی محروم بوده و از بیماری

تنها سه مالقات با حسن صادقی، همسرش که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است،  ۶۶بهمن ماه 

یک بار این مالقات صورت گرفته و مجددا محرومیت  ۶۱ر اردیبهشت ماه آخرین بار د. داشته است

 .آنان از مالقات ادامه دارد

مالقات این دو زندانی با یکدیگر منوط به موافقت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان شده است در 

دو زندانی  محرومیت این. گیرد صورتی که مالقات سایر زندانیان زوج طبق روال عادی صورت می

ها  هایی برای مالقات بین اعضای زندانی خانواده بینی سیاسی از مالقات در حالی است که در قانون پیش

 .های جداگانه تحمل حبس کنند شده است، حتی اگر آنها در زندان

 .شد مصادره توسط ستاد اجرای فرمان امام ۶۶منزل فاطمه مثنی و حسن صادقی نیز اردیبهشت 

سال سن داشت، همراه با مادرش به  ۱۵است؛ وی زمانی که تنها  ۱۵۱۹خرداد  ۱۳خانم مثنی متولد 

. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. سال در زندان بود ۵مدت 

 .اند های دهه شصت اعدام شده ا همسر یکی از برادرانش در سالسه برادر فاطمه مثنی همراه ب

 .الزم به ذکر است که فاطمه مثنی مبتال به درد عصب سیاتیک است
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 زهرا زهتاب چی .۸

ماه  ۱۱زداشت و بعد از تحمل به همراه همسر و دخترش با ۶۲مهرماه  ۲۱چی در تاریخ  زهرا زهتاب

 ۶۵آذر  ۱۶وی در تاریخ . زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد ۲۱۶حبس در سلول انفرادی بند 

بغی و محاربه از طریق هواداری “دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام  ۱۳در شعبه 

که این حکم پس از یک سال در دادگاه تجدید سال حبس محکوم شد  ۱۲به ” از سازمان مجاهدین خلق

 .سال حبس تعزیری کاهش یافت ۱۱به  ۱۵۱نظر با اعمال ماده 

شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و  ساله، دارای مدرک کارشناس ارشد جامعه ۳۲زهرا زهتاب چی 

وی پس از  .ساله است ۱۹ساله و مینا  ۲۵های نرگس  پژوهشگر علوم اجتماعی، مادر دو فرزند به نام

به مرخصی کوتاه  ۶۶و یکبار دیگر در اردیبهشت ماه  ۶۳روز در سال  ۵سه سال یک بار و به مدت 

 .مدت اعزام شد

 .الزم به ذکر است که پدر خانم زهتاب چی از زندانیان سیاسی بود که در دهه شصت اعدام شده است

 منیره عربشاهی .۹

و یک روز پس از بازداشت فرزندش یاسمن آریانی،  ۶۱فروردین  ۲۲منیره عربشاهی در تاریخ 

 تیرماه کیفرخواست پرونده ۳روز چهارشنبه . بازداشت و روز بعد به زندان قرچک ورامین منتقل شد



منیره عربشاهی، همزمان با فرزندش یاسمن آریانی و دیگر هم پرونده آنان مژگان کشاورز پس از 

 .دادگاه انقالب به ایشان ابالغ شد ۲۱حضور در شعبه 

اجتماع و “دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام  ۲۱منیره عربشاهی نهایتا توسط شعبه 

به یک ” تبلیغ علیه نظام“سال حبس تعزیری، از بابت اتهام  ۳به ” یت ملیتبانی به قصد اقدام علیه امن

سال حبس  ۱۱به ” تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا“سال حبس تعزیری و از بابت اتهام 

 .شد محکوم سال حبس ۱۹تعزیری و مجموعا به 

سال  ۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی حسن بابایی، به  ۳۱این حکم نهایتا توسط شعبه 

سال و  ۳قانون مجازات اسالمی مجازات اشد یعنی  ۱۵۱با استناد به ماده . یافت تقلیل ماه حبس ۶و 

در خصوص خانم ” تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا“عزیری از بابت اتهام شش ماه حبس ت

در جریان این پرونده، در مراحل بازپرسی در دادسرا، دادگاه بدوی و در . عربشاهی قابل اجرا است

 مرحله تجدیدنظر اجازه ورود به وکال داده نشد و دادگاه از دریافت الیحه دفاعیه وکالی مدافع متهمان

 .نیز خودداری کرد

همراه با دخترش یاسمن آریانی و مژگان کشاورز دو هم  ۶۱مردادماه  ۲۲خانم عربشاهی در تاریخ 

 .شد منتقل پرونده ای خود و صبا کردافشاری از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین

التحصیل رشته علوم  او که فارغ. در شهر کرمان است ۱۵۱۱مرداد  ۱۲عربشاهی متولد  منیره

صنعت »اجتماعی در مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران است، مدتی به عنوان خبرنگار در مجله 

 .مشغول بود« روز

 یاسمن آریانی .۱۱
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گردد، او در این تاریخ توسط  می باز ۶۱ماه  فروردین ۲۱بازداشت یاسمن آریانی، به روز چهارشنبه 

 .و به بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل شد بازداشت مامورین نیروی انتظامی

 ۳مردادماه به زندان قرچک ورامین منتقل شده و در تاریخ  ۲۶روز پس از بازداشت در تاریخ  ۶وی 

ه ای آنها ، کیفرخواست پرونده یاسمن آریانی، مادرش منیره عربشاهی و دیگر هم پروند۶۱تیرماه 

 .دادگاه انقالب به ایشان ابالغ شد ۲۱مژگان کشاورز پس از حضور در شعبه 

اجتماع و “دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام  ۲۱یاسمن آریانی نهایتا توسط شعبه 

به یک ” تبلیغ علیه نظام“سال حبس تعزیری، از بابت اتهام  ۳به ” تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

سال حبس  ۱۱به ” تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا“سال حبس تعزیری و از بابت اتهام 

به بند زنان زندان  ۶۱مردادماه  ۲۲وی در تاریخ . شد محکوم سال حبس ۱۹تعزیری و مجموعا به 

 .شده است منتقل اوین

سال  ۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی حسن بابایی، به  ۳۱هایتا توسط شعبه این حکم ن

سال و  ۳قانون مجازات اسالمی مجازات اشد یعنی  ۱۵۱با استناد به ماده . یافت تقلیل ماه حبس ۶و 

در خصوص خانم ” تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا“بابت اتهام شش ماه حبس تعزیری از 

در جریان این پرونده، در مراحل بازپرسی در دادسرا، دادگاه بدوی و در . آریانی قابل اجرا است

مرحله تجدیدنظر اجازه ورود به وکال داده نشد و دادگاه از دریافت الیحه دفاعیه وکالی مدافع متهمان 

 .ری کردنیز خوددا

اعتراضات “، در جریان ۶۶مردادماه  ۱۱او پیشتر نیز در تاریخ . ساله است ۲۳یاسمن آریانی 

بازداشت و به اتهام ” سراسری مردادماه در تهران، در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد

 ۶۶بهمن  ۲۳وی نهایتا در تاریخ . شد محکوم به یک سال حبس تعزیری” اخالل در نظم عمومی“

 .شدآزاد همزمان با موج آزادی زودهنگام زندانیان از زندان اوین
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 ژگان کشاورزم .۱۱

توسط نیروهای وزارت اطالعات در برابر چشمان دختر نه  ۶۱اردیبهشت  ۳مژگان کشاورز در تاریخ 

 .و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد بازداشت اش با ضرب و شتم در منزل شخصی خود ساله

ز پس از بازداشت به سلول های انفرادی به بازداشتگاه اطالعات سپاه موسوم به مژگان کشاورز ده رو

به زندان قرچک  ۶۱اردیبهشت  ۱۱روز در تاریخ  ۱۱الف زندان اوین منتقل شد و پس از  ۲بند 

 .ورامین منتقل شد

ه ، همزمان با یاسمن آریانی و منیر۶۱تیرماه  ۳کیفرخواست پرونده خانم کشاورز روز چهارشنبه 

به   دادگاه انقالب تهران به وی ابالغ شد و نهایتا توسط این شعبه ۲۱عربشاهی پس از حضور در شعبه 

سال حبس تعزیری،  ۳به ” اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی“ریاست قاضی مقیسه به اتهام 

شویق و فراهم نمودن ت“به یک سال حبس تعزیری، از بابت اتهام ” تبلیغ علیه نظام“از بابت اتهام 

سال و  ۶نیز به ” توهین به مقدسات“سال حبس تعزیری و از بابت اتهام  ۱۱به ” موجبات فساد و فحشا

 .شد محکوم سال و شش ماه حبس ۲۵شش ماه حبس تعزیری و مجموعا به 

سال  ۱۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی حسن بابایی، به  ۳۱ این حکم نهایتا توسط شعبه

سال و  ۳قانون مجازات اسالمی مجازات اشد یعنی  ۱۵۱با استناد به ماده . یافت تقلیل ماه حبس ۶و 

در خصوص خانم ” تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا“شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام 

در جریان این پرونده، در مراحل بازپرسی در دادسرا، دادگاه بدوی و . کشاورز قابل اجرا خواهد بود

ه تجدیدنظر اجازه ورود به وکال داده نشد و دادگاه از دریافت الیحه دفاعیه وکالی مدافع در مرحل

 .متهمان نیز خودداری کرد
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ر یک ساله و ماد ۵۱مژگان کشاورز . شد منتقل به بند زنان زندان اوین ۶۱مردادماه  ۲۲وی در تاریخ 

 .ساله است ۱۱دختر 

 ارس امیری .۱۲

 ۵۱و در تاریخ  بازداشت توسط ماموران وزارت اطالعات ۶۹اسفند  ۲۵ارس امیری در تاریخ 

این دانشجوی ایرانی دانشگاه  .آزاد شد میلیون تومانی از زندان اوین ۳۱۱با تودیع وثیقه  ۶۶اردیبهشت 

در پی احضار به دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی  ۶۶شهریور  ۱۹کینگستون بریتانیا در تاریخ 

 .بازداشت و دو روز بعد به بند زنان این زندان منتقل شد

 ۶۱شد و در اردیبهشت  ارجاع دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی ۱۳به شعبه  پرونده وی

 .شد محکوم سال حبس تعزیری ۱۱به اتهام اداره شبکه براندازی به 

سال حبس  ۱۱لسه و حضور وکیل، حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون تشکیل ج ۶۱در مردادماه 

 .کرد تایید ارس امیری را

ها  ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است؛ او در زمینه برگزاری نمایشگاه ۵۵ارس امیری 

ریتانیا فعال بوده و با شورای فرهنگی بریتانیا های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و ب و جشنواره

کرده بارها به ایران  سالی که در بریتانیا زندگی می ۱۱وی در . همکاری داشته است( بریتیش کانسیل)

 .سفر کرده بود
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 سمانه نوروز مرادی .۱۵

های مخالف نظام از طریق  به اتهام هواداری یکی از گروه ۶۶سمانه نوروز مرادی، در شهریورماه 

فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطالعات بازداشت و پس از دو هفته با تودیع قرار 

 .وثیقه به صورت موقت آزاد شد

 ۱ه ریاست قاضی ایمان افشاری به دادگاه انقالب تهران ب ۲۹خانم نوروز مرادی سپس توسط شعبه 

سال  ۳قانون مجازات اسالمی مجازات اشد یعنی  ۱۵۱بر اساس ماده . شد محکوم سال حبس تعزیری

ماه حبس  ۶سال و  ۵این حکم نهایتاً به دلیل عدم اعتراض و تسلیم به رای به . آن قابلیت اجرایی داشت

 .کاهش پیدا کرد

پس از احضار به دادسرا مجددا بازداشت و  ۶۱اردیبهشت  ۱ساله در تاریخ  ۵۱این زندانی سیاسی 

ر پرونده ای خانم نوروز مرادی د. منتقل شد بند زنان زندان اوین جهت تحمل مدت محکومیت خود به

” اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام“جدید که اخیرا برای وی گشوده شده به 

 .متهم شده است

خانم نوروز مرادی به زندان در شرایطی است که وی مبتال به بیماری لوپوس مفصلی و عفونت در 

 .مرادی را دادند که تاکنون عملی نشده استپزشکان پیشتر دستور تخلیه سینه خانم نوروز . سینه است
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 نسرین ستوده .۱۴

در منزل خود بازداشت و  ۱۵۶۶خرداد  ۲۵نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ 

 .به زندان اوین منتقل شده است

ضربه شالق  ۱۱۱سال زندان با  ۵۱به گفته محمد مقیمی یکی از وکالی ستوده حکم وی در مجموع 

 ۱۱۱سال زندان با  ۵۵ابت پروندٔه دوم سال زندان و ب ۳پرونده باز نسرین؛ بابت پرونده اول  ۲برای 

 .ضربه شالق به خود او ابالغ شد

اتهامات خانم ( سال محکومیت ۳پرونده اول با )در این پرونده »به گفته پیام درفشان وکیل دیگر ستوده 

دادگاه انقالب  ۲۱ستوده براساس کیفرخواست صادره تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری بود، اما شعبه 

م و دادیار اجرای به اتهام جاسوسی برای موکلم حکم صادر کرده که ما این موضوع را مطرح کردی

ای به رئیس دادگاه اعتراض و اعالم کرد که حکم با کیفرخواست تطبیق  احکام دادسرای اوین طی نامه

 «.ندارد اما قاضی پرونده پاسخ داد که از نظر دادگاه، اتهام نسرین ستوده جاسوسی است

دادگاه  ۲۱در شعبه  ۶۶دی  ۶در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ 

اجتماع و تبانی علیه »انقالب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله 

امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون 

م به فساد و فحشا و فراهم و شورای ملی صلح، تشویق مرد( حذف اعدام)مدافعان حقوق بشر، لگام 

آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخالل در نظم و آسایش 

ضربه  ۱۱۱سال حبس و تحمل  ۵۵جمعاً به « عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی



سال آن  ۱۲ن از این مدت قانون مجازات اسالمی در ایرا ۱۵۱با این حال طبق ماده . شالق محکوم شد

 .«قابلیت اجرا دارد»

سال  ۱۱نیز بازداشت و به  ۱۶الزم به ذکر است نسرین ستوده پیش از این نیز در شهریورماه سال 

سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در  ۲۱سال محرومیت از وکالت و  ۲۱حبس، 

شهریور  ۱۵وی از . ت از وکالت کاهش یافتسال محرومی ۱۱سال حبس و  ۹دادگاه تجدیدنظر به 

 .، در زندان اوین به سر برده است«اقدام علیه امنیت ملی»به اتهام  ۱۵۶۲شهریور  ۲۶تا  ۱۵۱۶

 .های مهرآوه و نیما است ساله و مادر دو فرزند به نام ۳۶خانم ستوده 

 هنگامه شهیدی .۱۳

به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای  ۶۳اسفندماه  ۱۶هنگامه شهیدی، روزنامه نگار در تاریخ 

با تودیع  ۶۹شهریور سال  ۶ماه در تاریخ  ۹پس از حدود . وزارت اطالعات در مشهد بازداشت شد

و راهی  بازداشت در جزیره کیش ۶۶تیرماه  ۳و مجددا در تاریخ  زندان اوین آزاد شد وثیقه از

 .زندان اوین شد ۲۱۱بازداشتگاه حفاظت اطالعات قوه قضاییه موسوم به بند 

اتهامات پیشین و کنونی موکلش  ۶۹آذرماه سال  ۱۱ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی در تاریخ 

را مشتمل بر فعالیت تبلیغی و اقدام علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب عنوان کرد و 

ها و  سال محرومیت از عضویت در گروه ۲ماه حبس تعزیری و  ۶سال و  ۱۲موکلش به  محکومیت از

دادگاه انقالب خبر  ۱۳احزاب و فعالیت های مجازی و مطبوعاتی همچنین خروج از کشور توسط شعبه 

 .داد
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عینا  دادگاه تجدید نظر ۵۹توسط شعبه  ۶۱ساله در اردیبهشت ماه  ۱۱نی حکم صادره علیه این زندا

از بازداشتگاه حفاظت اطالعات قوه  ۶۱اردیبهشت ماه  ۵۱ماه در تاریخ  ۱۱و پس از حدود  تائید

 .قضاییه به بند زنان زندان اوین منتقل شد

 رضوانه احمدخانبیگی .۱۶

در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه توسط نیروهای  ۶۱آبان  ۲۶رضوانه احمدخانبیگی در تاریخ 

های اطالعات سپاه در تهران منتقل  و به یکی از بازداشتگاه  بازداشت امنیتی در منزل خود در تهران

ماموران در زمان بازداشت منزل ایشان مورد بازرسی قرار داده و برخی وسایل  شود گفته می. شد

با  ۶۱آذرماه  ۲۱شنبه  او نهایتا روز پنج. شخصی او و همسرش را ضبط کرده و با خود برده بودند

 .شد منتقل پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند زنان زندان اوین

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی محمدرضا  ۲۱توسط شعبه  ۶۱رضوانه احمدخانبیگی در بهمن 

اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه “عموزاد از بابت اتهامات 

دادگاه تجدیدنظر استان  ۵۹این حکم توسط شعبه . شد محکوم یسال حبس تعزیر ۹به تحمل ” نظام

زات اسالمی قانون مجا ۱۵۱با استناد به ماده . شدتایید تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا

 .سال حبس قابل اجرا است ۳مجازات اشد یعنی، 

در ارتباط با شعارنویسی در خیابان بازداشت  ۶۶دی ماه  ۲۹خانم احمدخانبیگی پیش از این در تاریخ 

اجتماع و تبانی “دادگاه انقالب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام  ۲۹و نهایتا توسط شعبه 

 ۱۱وی در تاریخ . شد محکوم ماه حبس تعزیری ۳سال و  ۱به ” تبلیغ علیه نظامعلیه امنیت کشور و 

میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از  ۱۳۱، با تودیع قرار وثیقه ۶۶اسفندماه 
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دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدون برگزاری  ۵۹در شعبه  ۶۱این حکم آذرماه . شد آزاد زندان اوین

 .جلسه دادگاه عینا تایید شده و به اجرای احکام نیز ارسال شده است

ن تنها بخشی از رضوانه احمدخانبیگی به بیماری صرع و تشنج دچار است و مسئولین زندان تاکنو

 .اند داروهای وی را به او رسانده

 سپیده فرهان .۱۷

در جریان اعتراضات سراسری دیماه بازداشت و  ۶۹ماه  دی ۱۲در تاریخ ( فرح آبادی)سپیده فرهان 

یک ماه و نیم با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان  پس از حدود

 .شد آزاد اوین

سال حبس  ۹دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ماشاهللا احمدزاده به  ۲۹این فعال مدنی توسط شعبه 

پس از اعتراض خانم فرهان به حکم صادره، این حکم مدتی . ربه شالق محکوم شدض ۶۱تعزیری و 

 .سال حبس تعزیری کاهش یافت ۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران به  ۵۹بعد توسط شعبه 

اجتماعی و تبانی علیه امنیت ” و ” اخالل در نظم عمومی“اتهامات سپیده فرهان در کیفرخواست ابتدا 

نهایتا به تحمل دو سال حبس تعزیری ” اخالل در نظم عمومی“ا نقض اتهام عنوان شد که ب” کشور

 .محکوم شد

ساله خود راهی  ۲و جهت تحمل دوران محکومیت  بازداشت ۱۵۶۱دی ماه  ۱۱خانم فرهان در تاریخ 

 .زندان اوین شد
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 سپیده قلیان .۱۸

تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان  ۱۶به همراه دستکم  ۶۶ماه  آبان  ۲۶سپیده قلیان در تاریخ 

تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری  ری نیشکر هفتکارگ

شد و  بازداشت شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش وضعیت بازداشت

 .آزاد شد با قرار وثیقهآذرماه همان سال  ۲۶در تاریخ 

طراحی “با پخش گزارشی با عنوان  ۶۶دی ماه  ۲۶صدا و سیمای جمهوری اسالمی شب شنبه 

به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و ” سوخته

یونی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اعترافات تلویز

های مارکسیستی و  تپه و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه نیشکر هفت

 .برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند

کرده بودند که نیروهای وزارت اطالعات  اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پیش از پخش این مستند اعالم

قوه قضائیه و وزارت اطالعات این اظهارات را رد . اند و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده

 .شدند بازداشت آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی. کردند

ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از  آبان ۱در تاریخ  سپیده قلیان

سال حبس  ۳توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به  ۶۱آذر  ۲۵او نهایتا در تاریخ . زندان آزاد شد

 .محکوم شدند قطعی

پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای  ۶۶تیرماه  ۱خانم قلیان نهایتا در تاریخ 

بازداشت خانم قلیان جهت . وین منتقل شدو جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان ا بازداشت اوین
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های خود  ای تحمل دوره محکومیت وی در حالی صورت گرفته است که او برخالف دیگر هم پرونده

 .مشمول عفو نشده است

 مریم ابراهیم وند .۱۹

توسط ماموران اطالعات سپاه در محل کار خود در تهران به  ۱۵۶۳مریم ابراهیم وند در شهریورماه 

الف زندان اوین  ۲بازداشت و به بازداشتگاه اطالعات سپاه موسوم به بند ” سپتامبر ۲۱” دلیل تهیه فیلم 

روز بازداشت در سلول انفرادی و با پایان مراحل بازجویی، با تودیع قرار  ۵۳وی پس از . منتقل شد

 .از بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد( به صورت وجه نقد)میلیون تومانی  ۵۱۱وثیقه 

با تماس تلفنی حاجی محمدی به شعبه  ۶۶تیرماه  ۵۱خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ 

او . سرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شدبازپرسی داد ۱

میلیون تمومانی به زندان قرچک  ۱۱پس از یک ماه پس از پایان مراحل بازجویی با صدور قرار وثیقه 

 بدون اطالع قبلی به بند زنان زندان اوین ۱۵۶۱اسفندماه  ۲۹او نهایتا در تاریخ . ورامین منتقل شد

 .منتقل شد

دادگاه  ۱۱۳۶در شعبه  ۶۶تیرماه  ۲جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم ابراهیم وند در تاریخ  

به نشر اکاذیب “در جریان این جلسه دادگاه خانم ابراهیم وند به اتهامات . شد برگزار کارکنان دولت

های وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام و به  با مصداق یادداشت” قصد تشویش اذهان عمومی

” ساخت فیلم مستهجن“و ” تبع آن افزایش فشار به جوانان و تشویق آنها به مهاجرت به خارج از کشور

ان اطالعات با شکایت سازم( روایتی از حادثه منا در عربستان) ” سپتامبر ۲۱” با مصداق تهیه فیلم 

 .سپاه محاکمه شد
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 ۱۵۶۶اردیبهشت  ۲۱کیفرخواست پرونده مریم ابراهیم وند در بخش نخست این پرونده نیز در تاریخ 

در این کیفرخواست . دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی محمود ابراهیمی صادر شد ۲۳در شعبه 

به خانم ابراهیم وند ” ت تبلیغی علیه نظاماقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالی“عناوین اتهامی ازجمله 

 .تفهیم شده است

طنز عشق، ما همه “های  ، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم۱۵۶۱مریم ابراهیم وند متولد 

است، از دالیل شهرت وی عالوه بر فعالیت های سینمایی و فرهنگی، ” تنهاییم و پانسیون دختران

بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات  ۶۹ست جمهوری سال نامزدی در انتخابات ریا

 .ثبت نام کرد

 ندا آشتیانی .۲۱

به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطالعات در  ۶۶ه ما ندا آشتیانی اواخر بهمن

او اواخر اسفندماه همان سال با تودیع وثیقه . زندان اوین منتقل شد ۲۱۶محل کار خود بازداشت و به بند 

 .میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد ۵۱۱

دادگاه انقالب به ریاست  ۱۳در شعبه  ۶۱به اتهامات خانم آشتیانی خردادماه  جلسه دادگاه رسیدگی

تبلیغ علیه “خانم آشتیانی در این جلسه دادگاه از بابت اتهامات . قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد

سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج  ۳محاکمه و به ” نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبری

 .ر محکوم شداز کشو



دادگاه تجدید نظر  ۵۹توسط شعبه  ۶۱آبان  ۲۶این حکم پس از اعتراض به رای صادره در تاریخ 

سال حبس تعزیری و دو  ۵به ( بدون برگزاری جلسه دادگاه)استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر 

 .سال ممنوعیت خروج از کشور تقلیل یافت

ت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بند زنان زندان خانم آشتیانی نهایتا مدتی بعد بازداش

 .شد منتقل اوین

 .ساله و شهروند ساکن تهران است ۵۹ندا آشتیانی، 

 زهرا جمالی .۲۱

. استعفای آیت هللا خامنه ای استفعال مدنی زن، مبنی بر  ۱۱زهرا جمالی یکی از امضاکنندگان بیانیه 

تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت هللا خامنه ای  ۱۱ای با امضای  ، نامه۶۱اواسط مردادماه 

. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی نیز تحت فشار قرار گرفتند. منتشر شد

 .فعال مدنی زن منتشر شد ۱۱ابه تحت عنوان در ادامه این نامه، نامه دیگری با محتوای مش

توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود  ۶۱شهریورماه  ۲در همین رابطه زهرا جمالی در تاریخ 

 .شد بازداشت در تهران

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری  ۲۹توسط شعبه  ۶۱خانم جمالی نهایتا آذرماه سال 

سال حبس  ۹به ” اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام“از بابت اتهامات 

ه حبس تعزیری کاهش سال و شش ما ۵این حکم در پی اعالم تسلیم به رای به . شد محکوم تعزیری

 .یافت

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25007/
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https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-23797/


 فریبا عادل خواه .۲۲

توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران  ۶۱خردادماه سال  ۱۶فریبا عادلخواه در تاریخ 

مارشال، پژوهشگر فرانسوی نیز در ماه ژوئن حین سفر به ایران که ( روالن)گابریل . اشت شدبازد

فروردین  ۱آقای مارشال در تاریخ . برای دیدار با خانم عادل خواه صورت گرفته بود، بازداشت شد

ایران  در چهارچوب معادله زندانی با جالل روح هللا نژاد از زندان اوین آزاد شده و یک روز بعد ۶۶

 .را به مقصد پاریس ترک کرد

دادگاه انقالب  ۱۳فروردین در شعبه  ۵۱جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم عادلخواه روز یکشنبه 

ان به ریاست قاضی دادگاه انقالب تهر ۱۳فریبا عادل خواه نهایتا توسط شعبه . شدبرگزار تهران

 ۹به ” فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور“ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات 

 ۱۵۱ماده  در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر، با استناد به. شد محکوم سال حبس تعزیری

اجتماع و تبانی علیه “سال حبس تعزیری برای اتهام  ۳قانون مجازات اسالمی، مجازات اشد یعنی 

 .برای وی قابل اجرا خواهد بود ”امنیت کشور

خواه در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دیده و  فریبا عادل

” مطالعات عالی علوم اجتماعی“از مدرسه ” عی و قوم شناسیمردم شناسی اجتما“دکترای خود را در 

وی سالیان درازی است که به عنوان پژوهشگر و مدیر پژوهش، در . در پاریس دریافت کرده است

همچنین عالوه بر حضور در مجامع . در پاریس به کار مشغول بوده است“بنیاد ملی علوم سیاسی “

های ایران نیز با موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست  علمی کشورهای مختلف جهان، در دانشگاه

 .داده و به طور مرتب در حال رفت و آمد به ایران بوده است هایی را انجام می سخنرانی

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24462/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24462/
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مدرن بودن در “و ” زن مسلمان ایرانی: انقالب باحجاب“هایی مانند  خانم عادلخواه نویسنده کتاب

از او منتشر ” سفر و هویت: هزار و یک مرز ایران“م نیز کتاب دیگری با نا ۶۶در سال . است” ایران

 .ها به زبان فرانسوی منتشر شده است این کتاب. شد

 مژگان کاووسی .۲۵

، در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته ۶۱آبان ماه  ۲۶مژگان کاوسی، مترجم و محقق در تاریخ 

و پس از  بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر” اعتراضات آبان ماه“موسوم به 

خانم . سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد

 .با تودیع قرار وثیقه آزاد شد ۶۱ آذرماه ۲۱کاوسی نهایتا در تاریخ 

به ” فعالیت تبلیغی علیه نظام“خانم کاووسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقالب نوشهر از بابت اتهام 

ماه حبس و برای اتهام  ۵۵” های مخالف نظام عضویت در گروه“شش ماه حبس تعزیری، به اتهام 

. ماه حبس تعزیری محکوم شد ۵۱تحمل  به” تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور“

وی . مژگان کاوسی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد

تحریک مردم جهت “روز حبس و برای اتهام  ۱۳ماه و  ۶به ” فعالیت تبلیغی علیه نظام“از بابت اتهام 

های مخالف  عضویت در گروه“زیری و به اتهام ماه حبس تع ۵۹به ” بر هم زدن نظم و امنیت کشور

 .ماه حبس محکوم شد ۵۵به ” نظام

تحریک مردم جهت بر هم “قانون مجازات اسالمی، مجازات اشد از بابت اتهام  ۱۵۱با استناد به ماده 

 .ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است ۵۹و ” زدن نظم و امنیت کشور

https://www.hra-news.org/periodical/a-70/
https://www.hra-news.org/periodical/a-70/


و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان نوشهر منتقل  بازداشت ۶۶اردیبهشت  ۵۱وی سرانجام 

اجرای احکام شهرستان  ۲حکم جلب مژگان کاوسی، پیشتر بدون طی موازین قانونی توسط شعبه . شد

صدور حکم جلب او در حالی بود که خانم کاوسی به دادگاه تردد داشت و در انتظار . شد صادر نوشهر

 .ابالغیه واحد اجرای احکام به سر می برد

 .برد این زندانی خردادماه امسال از زندان نوشهر به زندان اوین منتقل شده بسر می

انفال و “کتاب . باورمندان به آیین یارسان استمژگان کاوسی، فرزند اکبر، محقق، مترجم و از 

با ترجمه  ۶۱در سال ” سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده

 .مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است

 مژده نگهدار .۲۴

 – ۲پاسداران بازداشت و به بند توسط نیروها اطالعات سپاه  ۱۵۶۱تیرماه  ۱۹مژده نگهدار در تاریخ 

 .الف زندان اوین منتقل شد

دلیل بازداشت خانم نگهدار توسط این نیروها فعالیت در یک گروه تلگرامی و اتهامات مطروحه علیه 

 .عنوان شده است” تبلیغ علیه نظام“و ” توهین به رهبری“وی در مراحل بازجویی 

 .شد منتقل ه در زندان اوین به بند زنان این زندانالف سپا – ۲تیرماه از بند  ۲۵وی در تاریخ 

 .سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد ۲خانم نگهدار نهایتا توسط دادگاه انقالب تهران به 

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24830/
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ی در رشته بازیگری تئاتر ساله، شهروند ساکن تهران و دانشجوی مقطع کارشناس ۲۱مژده نگهدار، 

 .است

 الهام برمکی .۲۳

 ۲۱۶های انفرادی بند  ماه را در سلول ۵در خیابان بازداشت و مدت  ۶۱دی  ۶الهام برمکی در تاریخ 

بازداشت و  ۶۱مرداد  ۲وی مجددا در تاریخ . سپس با قید کفالت موقتا آزاد و نهایتا تبرئه شد گذراند؛

به بند زنان  ۶۲مهرماه  ۶زندان اوین در تاریخ  ۲۱۶ماه حبس در سلول انفرادی بند  ۱۱پس از تحمل 

اتهام  دادگاه انقالب توسط قاضی مقیسه از بابت ۲۱خانم برمکی در شعبه . این زندان منتقل شد

میلیون تومان محکوم  ۱۱هزار دالر و  ۶۱هزار یورو،  ۲۳های  سال حبس و جریمه ۱۱جاسوسی به 

 .شد

نهایتا سال گذشته با . اعزام شد مرخصی به ۶۹این زندانی طی دوران حبس خود یک بار در نوروز 

هفته به بند زنان  ۵آزادی مشروط خانم برمکی موافقت شد و وی به مرخصی اعزام شده و پس از 

خانم برمکی باید مبلغ سیصد هزار دالر را به عنوان رد مال پرداخت کند تا . زندان اوین بازگردانده شد

 .از زندان آزاد شود اما تاکنون به دلیل عدم توانایی مالی در حبس مانده است

 .کنند ساله و مادر دو فرزند است که هر دو در خارج از کشور زندگی می ۳۵برمکی  الهام

 زاده ملک شاه قاسم( مینو)معصومه  .۲۶

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10283/
https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10283/


توسط ماموران  امیرمهدی طبسی(همسر سابق)به همراه همسرش  ۶۱مینو قاسم زاده ملک شاه در سال 

پس از . وزارت اطالعات به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر و مدتی بعد به قید وثیقه آزاد شد

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام جاسوسی، هر یک  ۱۳آزادی توسط شعبه 

 .شدند سال حبس تعزیری محکوم ۱۱به تحمل 

در دادگاه تجدید نظر این حکم تائید شد و نهایتا بازداشت و برای تحمل حبس به بند زنان  ۶۹ماه  در آبان

شود که به خانم ملک  گفته می. برد همسر سابق وی نیز در زندان اوین به سر می. زندان اوین منتقل شد

 .شاه وعده توقف حکم داده شده است

 

 مریم حاجی حسینی .۲۷

ماه در بازداشتگاه یکی از  ۹توسط نیروهای امنیتی بازداشت و حدود   ۶۱مریم حاجی حسینی پاییز 

 .نهادهای امنیتی در تهران نگهداری و تحت بازجویی قرار گرفت

ماه امسال با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین  خانم حاجی حسینی نهایتا اوایل فروردین

 .منتقل شد

دادگاه  ۱۳در شعبه  ۶۶اردیبهشت  ۵جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم حاجی حسینی در تاریخ 

االرض و جاسوسی  اتهامات افساد فی. شد برگزار انقالب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی

 .برای اسرائیل از جمله اتهامات مطروحه علیه خانم حاجی حسینی بود

جلسه دادگاه خانم حاجی حسینی برگزار شده اما از حکم صادره و جزئیات آن تا زمان تنظیم این 

 .گزارش اطالعی در دست نیست

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-13627/
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 .برد اکنون در بند زنان زندان اوین بسر می است و هم ۱۵۳۱مریم حاجی حسینی متولد 

 نازنین طوسی .۲۸

توسط نیروهای سپاه ” اعتراضات آبان“موسوم به  ۶۱نازنین طوسی در جریان اعتراضات سراسری 

 ۲خانم طوسی نهایتا توسط دادگاه انقالب به . بازداشت و مدتی بعد به بند زنان زندان اوین منتقل شد

 .سال حبس تعزیری محکوم شد

اعزام شد، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشته و اکنون در  مرخصی به ۶۶ه فروردین وی ک

 .برد بند که به عنوان قرنطینه اصلی در نظر گرفته شده بسر می ۲سالن 

 مینا ساکی .۲۹

. مینا ساکی پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و توسط دادگاه انقالب به حبس محکوم شده است

 .جزئیاتی از اتهامات و پرونده خانم ساکی در دست نیست

 .برد مینا ساکی هم اکنون در بخش قرنطینه این بند بسر می

 میرا رادپور .۵۱

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24369/
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جزئیاتی . وی پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و توسط دادگاه انقالب به حبس محکوم شده است

 .از اتهامات و پرونده خانم رادپور در دست نیست

 .برد کنون در بخش قرنطینه این بند بسر میمیرا رادپور هم ا

 لیال رئوف .۵۱

جزئیاتی . ی بازداشت و توسط دادگاه انقالب به حبس محکوم شده استوی پیشتر توسط نیروهای امنیت

 .از اتهامات و پرونده خانم رئوف در دست نیست

 .برد لیال رئوف هم اکنون در بخش قرنطینه این بند بسر می

 هاجر صیامی فر .۵۲

به صورت بالتکلیف در بازداشت   هاجر صیامی فر به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و

 .برد موقت بسر می

 .ی فر تا زمان تنظیم این گزارش اطالعی در دست نیستاز اتهامات مطروحه علیه خانم صیام

 سروش احمدی خسروی .۵۵



 .از جزئیاتت پرونده و اتهامات خانم احمدی خسروی تا زمان تنظیم این گزارش اطالعی در دست نیست

وی پیشتر به . برد و نیازمند به استفاده از واکر است خانم احمدی خسروی از مشکل حرکتی رنج می

 .همین دلیل در بند دچار حادثه و شکستگی یکی از دستانش شده است

 .برد اکنون در بند قرنطینه این زندان بسر می خانم احمدی خسروی هم

اند که  دو متهم دیگر به یکی از بندهای قرنطینه این زندان منتقل شده ۶۶تیرماه  ۱همچنین در تاریخ 

زندانی در این  ۵۳با احتساب این افراد اکنون . هویت آنان توسط هرانا کماکان در دست بررسی است

 .برند بند بسر می

ناهید بهشید، حکیمه گندم بهبهانی، النا اله وردی، نازنین زاغری، شهناز اکملی و نگین قدمیان ازجمله 

مشخص نیست که این  .اند زندانیانی هستند که پیشتر به مرخصی اعزام شده و کماکان به بند بازنگشته

 .افراد مشمول عفو خواهند شد یا خیر


