
1 

 

 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 در ایران سیاسی زنان زندانی 

رژیم جمهوری اسالمی ی سیاسی و عقیدتی در زندان های شصت تن از زنان زندانهرست اسامی ف

   .ایران

 

 نسیم اشرفی

 

 زندان اوین/  زندانیکسال / شهروند بهایی 

تهران  سالمی بیدادگاه رژیم ا۲۲در شعبه  ۲۹۳۲خرداد ماه سال  ۲۲شهروند بهایی در « نسیم اشرفی»

محاکمه و به « تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیالت بهایی»به اتهام   به ریاست قاضی محمد مقیسه

 .محکوم شده بود زندانسال  ۹

شنبه  وی صبح روز سه. کاهش یافت زندانبه یک سال  نظر تجدید بیدادگاه این حکم از سوی

ام آزمایش پزشکی به آزمایشگاه بهار در خیابان ، در حالی که جهت انج۲۹۳۹شانزدهم اردیبهشت ماه، 

امیرآباد مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیتی دستگیر و جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل 

 .شده است

  

 سونیا احمدی

 

 زندان وکیل آباد مشهد/  زندانسال  ۵/ شهروند بهایی 

تعزیری، خود را به  زندانسال  ۵ندن حکم جهت گذرا ۲۹۳۲سونیا احمدی شهروند بهایی که شهریور 

 .زندان وکیل آباد مشهد معرفی کرد
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

فروردین ماه سال  ۲۲، از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شده بود، بار دیگر در تاریخ ۳۲دی  ۲۲او که در 

 .، تلفنی احضار شدزندان، از دایره اجرای احکام، جهت ادامه ۳۹

به تحمل  "ر و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیالت بهائیاقدام علیه امنیت کشو"وی به اتهام 

 .سال محکوم شده است ۵

 

 ستاره ارکوازی

 

 زندان دیزل آباد کرمانشاه/  زندانسال  ۲۲

. محکوم شده است زندانسال  ۲۲این زندانی سیاسی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به 

 .گذراند ران محکومیت خود را میوی در زندان دیزل آباد کرمانشاه دو

  

 فهیمه اسماعیل بدوی

 

 زندان یاسوج/  زندانسال  ۲۵

ماهه باردار بوده، به همراه  ۲، در حالی که ۲۹۲۱اسفند آذر  ۷ساله و معلم مقطع دبستان، در  ۲۲

 .شده است دستگیری زاده از موسسان حزب وفاق ی مطوریهمسرش، عل

محکوم، و به  زندانسال  ۲۵فهیمه اسماعیل بدوی به   .اعدام شد ۲۹۲۵آذر  ۲۲زاده و در  علی مطوری

سال از دوران محکومیت خود را دور از دخترش سلما که  ۳وی تاکنون . زندان یاسوج تبعید شده است

 .در زندان متولد شده سپری کرده است

  

 سیما اشراقی
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 

 زندان وکیل آباد مشهد/  زندانسال  ۵/ شهروند بهایی 

 .شد دستگیریتوسط نیروهای امنیتی شهرستان مشهد  ۲۹۲۷در بهمن  اشرافی،

 زندان محکوم به پنج سال « تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات»وی به اتهام 

 .برد در زندان وکیل آباد مشهد به سر می ۲۹۲۳وی از آبان  .شده است

  

      سهیال اقدسی

 

 زندان مرکزی ارومیه/ اه زندان شش م/ شهروند بهایی 

، این شهروند بهایی را به اتهام «چابک»ارومیه به ریاست قاضی  اول بیدادگاه  رژیم اسالمیشعبه 

شهریور  سهیال از اواخر .فعالیت تبلیغی به نفع دیانت بهایی، به شش ماه زندان محکوم کرده است

 . شد گیریدستزندان مرکزی ارومیه  در سال جاری برای اجرای حکم

  

 مریم اکبری منفرد

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۲۵
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

وی . است رژیم ۲۹۲۲مریم اکبری منفرد از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 

دی ماه سال  ۲۲مریم اکبری منفرد در تاریخ . ها هفت ساله است ترین آن سه فرزند دارد که کوچک

 .و راهی زندان اوین شد دستگیریرا در جریان حوادث عاشو ۲۹۲۲

منفرد با . ، به محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شددستگیریوی بعد از 

این در حالی بود که وی . اش تمدید نشد دستگیریبه سر برد، هرگز قرار  دستگیریها در  که ماه این

 .لق نداردها گفته بود که هیچ وابستگی به سازمان مجاهدین خ بار

 بیدادگاه رژیم اسالمی ۲۵در شعبه  ۲۹۲۳اردیبهشت ماه  ۲۲اکبری منفرد در تاریخ  مریم بیدادگاه رژیم

سال زندان و  ۲۵اکبری منفرد به  ۲۹۲۳خرداد ماه  ۲۲در تاریخ . به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد

این حکم که . ر شدصاد« محاربه»این حکم به اتهام . شهر محکوم شد تبعید در زندان رجایی

او در حال حاضر . اجرایی شد ۲۹۲۳به تأیید رسیده بود در تاریخ پنجم مهر ماه  نظربیدادگاه تجدید در

 .کند در زندان اوین محومیت خود را سپری می

  

 نسیم باقری

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۱/ شهروند بهایی 

 سوی بیدادگاه از  ۲۹۳۲مهرماه  ۲۲بهائیان،  نسیم باقری، شهروند بهایی، از همکاران دانشگاه مجازی

ای به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در موسسه  به ریاست قاضی مقیسهرژیم اسالمی 

 .شده است زندان محکوم آموزشی بهاییان به چهار سال 

ران وزارت نسیم باقری از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان اوایل اردیبهشت سال جاری، توسط مامو

 .شد دستگیریاطالعات، برای اجرای حکم 

  

 فرح باغی

 

 زندان یزد/  زندانسال  ۲/ شهروند بهایی 
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

تعلیقی محکوم شده  زندانو یک سال زندانسال  ۲فرح باغی شهروند بهایی ساکن یزد است که به 

 .د منتقل شدبهمن سال جاری خود را به مراجع قضائی معرفی کرد و به زندان یز ۲۲وی روز  .است

  

 شهین بایزیدپور

 

 زندان مرکزی مهاباد/  زندانسال  ۲

فعال مدنی و عضو دور دوم شورای شهر بوکان و یکی از مؤسسین انجمن معلولین، هفدم تیرماه 

 .و به مکان نامعلومی برده شد دستگیریدر شهر بوکان توسط ماموران اطالعات  ۲۹۳۲

محکوم شد و برای گذراندن حکم به  زندانسال  ۲ن به تحمل بوکا بیدادگاه رژیموی سرانجام توسط 

 .بند زنان زندان مرکزی مهاباد منتقل شد

  

  بهرامی حقیقی( سیمین)مطهره 

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۲۲

این حکم در شعبه . تهران به اعدام محکوم شد بیدادگاه رژیم اسالمی  ، در۲۹۲۳در فروردین 

 .سال زندان تبدیل شد ۲۲و به  ریاست قاضی زرگر لغوبه  نظربیدادگاه تجدید ۹۲

در کمپ اشرف، به  سیمین تنها برای دیدن فرزندش. ستنیز به اعدام محکوم شده ا ساله او ۷۲شوهر

 .عراق رفته بود

  

 روژین پایا
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 

 زندان یاسوج/  زندانسال  ۲

عضویت و »اتهام به  ۲۹۲۳که در سال  است آذربایجان غربیکردنشین ی روستایک روژین اهل 

ارومیه  بیدادگاه رژیم اسالمی ۲۲۲  و از سوی شعبه دستگیر« یکی از احزاب کُرد« پژاک»اری از طرفد

 .شد زندان محکوم سال  ۲توسط قاضی درویشی به 

 . تبعید شداز زندان ارومیه به زندان یاسوج ، ۳۲او از خرداد سال 

  

 فرزانه پرویزی

 

 زندان قرچک ورامین/  زندانماه  ۲۲

های دولتی، در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری  فرزانه پرویزی، خبرنگار یکی از خبرگزاری

بیدادگاه  و پس از طی مدتی در سلول انفرادی، در دستگیری( عاشورا) ۲۲دی ماه  ۲در تاریخ  ۲۹۲۲

ماه زندان  ۲۲به « کشور و توهین به مقدساتاقدام علیه امنیت »تهران به اتهام در رژیم اسالمی 

 .محکوم شد

محاکمه کرد و مدعی  "اقدام علیه امنیت کشور و توهین به مقدسات"وی را به اتهام  رژیم بیدادگاه 

 .این اتهام توسط فرزانه همواره تکذیب شده است. شد که فرزانه قرآن را پاره کرده است

در زندان قرچک ورامین نگهداری ر حال حاضر نامبرده که د، اجرا شده است و ۳۲حکم فرزانه از دی 

برد و باید بصورت مرتب دارو مصرف کند و تحت نظر پزشک  شود، از مشکالت حاد قلبی رنج می می

 .متخصص باشد

  

 سوسن تبیانیان
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 

 زندان سمنان/  زندانسال  ۲/ شهروند بهایی 

 .شده است دستگیریهای امنیتی توسط نیرو ۲۹۳۹شهروند بهایی ساکن سمنان دهم خرداد 

سمنان به ریاست قاضی امیری، به اتهام تبلیغ علیه  رژیم اسالمی  اول بیدادگاهاو طبق حکم شعبه 

با توجه به داشتن سابقه ( منظور بهاییت است)نظام و تبلیغ به نفع گروههای معاند و مخالف نظام 

 .ن بهایی محکوم شده بوده استو ضبط کلیه اموال مربوط به دیزندانکیفری، به یک سال 

شده بود که  زندان محکوم به تحمل یکسال  بیدادگاه رژیمسوسن، پیش از این نیز وی از سوی 

 .در بند نسوان زندان اوین گذرانده بود ۳۲-۲۳های  دوران محکومیت خود را در سال

 .سوسن تبیانیان مادر دو فرزند کودک خردسال است

  

 بسمه الجبوری

 

 زندان قرچک ورامین/  زندانسال  ۵/ ق تبعه عرا

بسمه الجبوری، یکی از مسئوالن سابق وزارت تجارت عراق و همچنین مدیر هتل الرشید بغداد، در 

 .گذراند خود را می زندانزندان قرچک دوران پنج سال 

به گفته او، پس از . ساله عراقی است که همسر اولش کشته شده است ۱۲زن حدودا « الجبوری»

که متاهل هم هست، « محمد رضا قربانی»ی با یکی از کارمندان سفارت ایران در بغداد به نام چند

 .شود ای او می صیغه آشنا شده و زن 

خواهد که برای زیارت و  از او می  بنا بر گزارش ها چندی پس از این رابطه، محمدرضا قربانی

و در  دستگیری تهرانان در فرودگاه بین المللی در بدو ورود به ایر اما الجبوری،. سیاحت، به ایران برود

سال  ۵به   بسمه الجبوری  سرانجام پس از محاکمه. شود می  مراحل بازجویی، متهم به جاسوسی

 .شود زندان محکوم می
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خود را  زنداندوران  وضعیت بدی در زندان قرچک ورامین او که به زبان فارسی هم آشنایی ندارد، در

 .سپری می کند

  

  ب جاللیانزین

     

 زندان خوی/ ابد  زندان

به اتهام محاربه و همکاری با پژاک  ۲۹۲۲زندانی سیاسی کرد، در آذر سال  ، ساله ۹۲ ، زینب جاللیان

تبدیل « ابد زندان»حکم اعدام وی را لغو و آن را به  رژیمدیوان عالی  ۲۹۳۲آذر . به اعدام محکوم شد

 .کرد

به و به شدت تحت شکنجه قرار گرفت،  بودماه در سلول انفرادی  ۱خود مدت  دستگیریوی در طول 

دست داده و  زینب در زندان یک چشمش را از. گردیدطوری که از ناحیه سر دچار جراحت شدید 

 .چشم دیگرش در معرض نابینایی قرار دارد

وه بر ممانعت در بهمن سال جاری با انتقال این زندانی جوان به زندان خوی، عال رژیمامنیتی  عوامل

 تر خواهان انتقال به زندان ماکو جاللیان پیشزینب  .به او اجازه ی مالقات نیز نمی دهند ،اواز درمان 

 .اش شده بود محل سکونت خانواده

 

 ریحانه حاج ابراهیم دباغ

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۲۵

پور مقدم و احمد حسن دانش، به همراه مطهره بهرامی، م۲۲ریحانه حاج ابراهیم دباغ، زمستان سال 

به گفته خانواده این زندانی سیاسی وی . شدند دستگیریپور مقدم، در منزل مسکونی شان دانش
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شده است  دستگیریهیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و تنها به دلیل نسبت فامیلی با مطهره بهرامی 

لواتی نخست به اعدام و سپس به تهران به ریاست ابوالقاسم صبیدادگاه رژیم اسالمی ۲۵و در شعبه 

 !پانزده سال زندان محکوم شد

ذکر شده « های معاند نظام ارتباط با یکی از گروه»و « شرکت در تجمعات اعتراضی»اتهامات وی 

 .است

  

 نگار حائری

 

 زندان قرچک ورامین/ بالتکلیف 

منتقل شده با ( ورامینقرچک )و به زندان شهر ری  دستگیرینگار حائری که از تیر ماه سال جاری 

 .برد در زندان به سر می دستگیریقرار 

وی مبنی بر اجرای محکومیت یک ساله این وکیل دادگستری بود  دستگیریپیشتر گمانه ها در خصوص 

نگار برای پرونده جدیدی است که برای او مفتوح شده  دستگیری  اما گزارش منابع موثق حاکی از

 .است

 .است بیدادگاه رژیمبود و در انتظار  دستگیریندان قرچک با صدور قرار، در بند زنان ز او اکنون

 حائرینگار . هم اکنون در زندان به سر می برد نگار حائری وکیل، دختر ماشاهللا حائری است که

و زندانی شده دستگیر  ۲۹۳۲و ۲۹۳۲ های در سال او پیشتر نیز  .وکالت پدرش را نیز به عهده داشت

 .بود

تعلیقی محکوم شده و مجوز  زندانو پنج سال تعزیری  زندانقبلی، به دوسال  دستگیریحائری در 

 .اش نیز به مدت ده سال به حالت تعلیق در آمده است پروانه وکالت

  

     فاران حسامی
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 زندان اوین/ سال  ۱/ شهروند بهایی 

 .ساله است ۹مادر یک کودک ساله و  ۱۲فاران حسامی، شهروند بهایی، استاد دانشگاه آنالین بهایی، 

 ۲۲او فارغ التحصیل از دانشگاه اتاوا، کانادا است که همراه با شوهرش کامران رحیمیان در تاریخ 

 .زندان اوین به سربرد ۲۲۳روز را در بند  ۷۷و مدت  دستگیری ۲۹۳۲شهریور

سال  ۱کدام را به ، این زوج بهایی را محاکمه و هر گاه رژیم اسالمیبیداد۲۵قاضی صلواتی، در شعبه 

 .زندان محکوم کرده است

  

      نوشین خادم

 

 زندان اوین/ سال  ۱/ شهروند بهایی 

برای افراد بهایی که محروم  ۲۹۲۲این دانشگاه سال . نوشین خادم مدرس دانشگاه آنالین بهایی بود

او را به  اسالمی  بیدادگاه رژیم۲۲شعبه . از تحصیل در مقاطع دانشگاهی هستند، تاسیس شده است

 .برد در زندان به سر می ۲۹۳۲( ۲۲۲۲)وی از سال . سال زندان محکوم کرده است ۱

  

 نوا خلوصی
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 زندان وکیل آباد مشهد/  زندانماه  ۲سال و  ۱/ شهروند بهایی 

 توسط ماموران اداره اطالعات مشهد دستگیر و در شعبه سه ۲۹۳۲مهر ماه  ۵نوا خلوصی در تاریخ 

عضویت در تشکیالت بهائیت، تبلیغ به نفع بهائیت و تبلیغ علیه نظام "به اتهام  ادگاه رژیم اسالمیبید

 .محکوم شد زندانماه  ۲سال و  ۱، به "جمهوری اسالمی

 .گذراند خود را میزندان وی اکنون در زندان وکیل آباد دوران 

  

      نیکا خلوصی

 

 وکیل آباد مشهد زندان/  زندانسال  ۲/ شهروند بهایی 

توسط ماموران اداره اطالعات مشهد دستگیر و به اتهام  ۲۹۳۲مهر ماه  ۵نیکا خلوصی در تاریخ 

زندان ، به شش سال "عضویت در تشکیالت بهائیت، تبلیغ به نفع بهائیت و علیه نظام جمهوری اسالمی"

 .شده است محکوم 

 .گذراند خود را می زندانوی اکنون در زندان وکیل آباد دوران 

  

 آتنا دائمی

 



12 

 

 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 زندان اوین/ بالتکلیف 

ساله، فعال مدنی و فعال حقوق کودکان کار در تهران است که در گروه حمایت از  ۲۲آتنا دائمی 

 .کودکان کوبانی، شنگال و غزه حضور فعالی داشته است

ها در  و مدت ریدستگیتوسط ماموران امنیتی در منزل خود  ۲۹۳۹مهرماه ۲۳شنبه  وی صبح روز سه

 .بود دستگیریالف سپاه در زندان اوین -۲های انفرادی بند  سلول

اواسط بهمن سال جاری، قاضی صلواتی، آتنا دائمی را به تبعید به زندان قرچک ورامین تهدید کرده 

 .است

 .او تحت فشار برای اعتراف نسبت به ارتباط با احمد شهید، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل است

  

 بهناز ذاکری انصاری

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۲۲/ دانمارکی  –تابعیت ایران 

ش، ، شهروند دانمارک و ساکن سوئد، پس از فوت مادر و خواهر۲۹۱۹بهناز ذاکری انصاری، متولد 

، در ۲۹۳۲تیر  ۲شنبه  به ایران رفت اما سه ماه بعد به تاریخ در سه سال ۹۲برای اولین برای پس از 

و به مکان نامعلومی  دستگیریتوسط ماموران وزارت اطالعات  تهرانبازگشت، در فرودگاه  حین

 .منتقل شد

همسرم، هیچ  دستگیریتا هفت ماه پس از »: گوید ساله بند نسوان اوین می ۵۲همسر این زندانی 

دادند  وی، به ما اطالع دستگیریدر هفتمین ماه از . ش در دست نبوددستگیریاطالعی از وی و محل 

در اولین مالقات، آثار شکنجه کامال »: او ادامه داد« .که برای مالقات به زندان اوین مراجعه کنیم

 «.های همسرش کامال شکسته بود طوریکه به عنوان مثال، دندانه مشهود بود، ب

عضویت در سازمان مجاهدین »حضار شد که طی آن به اتهام ا بیدادگاه رژیمتنها یکبار به ذاکری 

 .محکوم شد زندانسال  ۲۲به « خلق

همسر این زندانی سیاسی اخیرا در گفتگو با خبرنگار این کمپین، با ابراز نگرانی از وضعیت همسرش 

ه و در آخرین اقدام ب. بهناز وضعیت روحی مناسبی ندارد، او به شدت تحت فشار بوده است»: گفت

گوشه خودکشی که از طریق مصرف قرص صورت گرفته بود، به صورت اتفاقی و در حالت خفگی در 

طی این مدت، همسرش بارها به بیمارستان روانی در خارج »: ادامه داد ،«.ای از اتاق پیدایش کردند



13 

 

 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

از زندان منتقل شده است اما مقامات قضایی ایران از آزادی مشروط یا مرخصی استعالجی وی 

 «.خودداری می کنند

   

 چی زهرا زهتاب

 

 زندان اوین/ بالتکلیف 

 ۲۹۳۲مهرماه سال ۲۱ماعی، شناسی و پژوهشگر علوم اجت شناس ارشد جامعه چی، کار زهرا زهتاب

بیش از او  .شد دستگیر  توسط ماموران وزارت اطالعات( نیت سیدجواد خوش)همسرش  همراه

تاکنون، خبری مبنی بر ارجاع پرونده وی به  .بسر برده است وزارت اطالعاترسلول انفرادی  یکسال د

 .چی، مادر دو دختر خردسال است زهرا زهتاب. در دست نیست بیدادگاه رژیم

ضوع مو"به دنبال یک نظرسنجی برای جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با  ۲۹۲۲تر نیز در سال  وی پیش

، توسط پلیس امنیت تهران دستگیر "نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم  نظرسنجی از مردم درباره

 .شد اما پس از چند روز آزاد شد

در سلول انفرادی، چه  وینگهداری طوالنی مدت   و دلیلزهتابچی زهرا هنوز مشخص نیست اتهام 

 .می باشد

  

    رویا سعیدی

    

 دان اوینزن/ بالتکلیف 

ساله، هواداری  ۵۲اتهام رویا سعیدی  .شد دستگیریدر منزل مسکونی خود  ۲۹۳۲رویا سعیدی در تیر 

 .ذکر شده است« معاند نظام»از یک گروه 
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 .اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شده است ۲۲۳های انفرادی بند  در سلول زندانروز  ۷۲او پس از 

 

 نغمه شاهسوندی شیرازی

 

 محل زندان نامشخص/  زندانسال  ۷

 دستگیری  ۳۲دی   ۷نغمه شاهسوندی شیرازی، یکی از فعاالن صفحات ایرانی در فیس بوک در تاریخ 

اجتماع و تبانی علیه "تهران به ریاست قاضی مقیسه با اتهامات  بیدادگاه رژیم اسالمی ۲۲و درشعبه 

بلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و نشر اکاذیب و امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به مقامات، ت

 .سال زندان محکوم شده است۷به  "تشویش اذهان عمومی

  

 فریده شاهگلی

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۹/ آلمان  –تابعیت ایران 

به زندان اوین احضار، اما پس از مراجعه به دادسری اوین برای  ۲۹۳۹اردیبهشت  ۹۲فریده شاهگلی

 .اجرای حکم سه سال زندان به بند زنان زندان اوین منتقل شد

تهام انتشار برخی توسط قاضی مقیسه به ا بیدادگاه رژیم اسالمی ۲۲فریده شاهگلی در شعبه 

به سه سال زندان محکوم « تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر نظام»مطالب در صفحه فیس بوک و 

  .و یک سال برای تبلیغ علیه نظام استخامنه ای شد که دو سال برای توهین به 

روحانی ای سرگشاده به حسن  او در نامه. این حکم را تایید کرده است نظربیدادگاه تجدید  ۵۱شعبه 

 .زیر فشار وادار به اعترافات غیرواقعی شده است دستگیریروز  ۵۲نوشت که درمدت
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 پور مریم شفیع

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۱

در " شهید مقدس"به دادسری  ۲۹۳۲پنجم مردادماه مریم را . دانشجویی استپور، فعال  مریم شفیع

زندان  ۲۲۳را در بند وی بیش از دو ماه  . زندانی کردند اوین فراخواندند و در همانجا او را دستگیر و

 .و از روز هشتم مهرماه به بند زنان این زندان منتقل شده است اوین گذراند

به بیدادگاه رژیم اسالمی ۲۵که در شعبه ٬فعال دانشجوی ٬دان مریم شفیع پورحکم هفت سال زن

استان تهران به چهارسال  نظرتجدید  بیدادگاه ۵۱ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود در شعبه 

 .کاهش یافت

  

 حکیمه شکری  -۹۲

 

 زندان قرچک ورامین/  زندانسال  ۹

ارشد تاجمیر، از   در مراسم بزرگداشت امیر ۲۹۲۳آذر  ۲۱، نخستین بار در ۲۹۱۳حکیمه شکری متولد 

 ۲۲۳در بند  ریدستگیو پس از حدود دو ماه و نیم  دستگیر کشته شدگان حوادث پس از انتخابات 

  .زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد

بود، در تاریخ « کمیته مادران عزادار پارک الله»او که هم پرونده با سیدمحمد ابراهیمی، دیگر عضو 

تبلیغ علیه »تهران به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام  بیدادگاه رژیم اسالمی در ۲۹۳۲فروردین  ۲۹

همان سال جهت      شد که از آبان زندان محکوم سال  ۹به تحمل «  یاقدام علیه امنیت مل»و « نظام

 .برد  در زندان به سر می زندانتحمل 
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

در زندان « خالف منافی عفت، سارقان و قاتالن»در حالیکه حکیمه شکری در بند مختص به زندانیان 

دادن دارو به وی خودداری  از از درمان وی جلوگیری و  زندانبانانقرچک در آستانه نابینایی قرا گرفته، 

 . می کنند

  

 مهوش شهریاری ثابت

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۲۲/ شهروند بهایی 

شده  دستگیریسال پیش  ۵مهوش شهریاری ثابت، شصت ساله و یکی از مدیران بهائی است که 

 .است

سال زندان  ۲۲زندان اوین، به  ۲۲۳در بند  زندانپس از گذشت دو سال از وضعیت نامشخص و 

 .تایید شده است نظربیدادگاه تجدید محکوم شد که این حکم در

 .اش محروم است او به رغم وضعیت بحرانی از نظر سالمتی از حق مرخصی و دیدار با خانواده

ماه در سلول انفرادی به سربرده است، به سبب سوءتغذیه در زندان دچار پوکی ۲وی که به مدت 

وجود شکستگی لگن هنوز مسئولین زندان با مرخصی وی موافقت استخوان شده است که با 

 .اند نکرده

  

  گیسو شیخ حسن آبادی

 

 زندان ارومیه/  زندانسال  ۲/ شهروند بهایی 

گیسو شیخ حسن آبادی به اتهام تبلیغ بهائیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی از طریق تشکیل 

ای و تبلیغ برای افراد از سن کودکی و جذب مسلمانان  ورت دورههای تبلیغی در منزل خود به ص کالس
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

ارومیه به ریاست قاضی چابک به تحمل شش سال رژیم اسالمی  اول بیدادگاه به بهاییت، در شعبه 

 .زندان محکوم شده است

  

        امل شیخو 

 

 زندان ارومیه/ اطالعات ناقص 

 .همن احمد امویی، وی را از زندانیان زندان ارومیه معرفی کرد، ژیال بنی یعقوب به نقل از ب۳۲شهریور 

بلند مدت محکوم شده زندان به کردستان ایران او جز زندانیانی است که در ارتباط با حزب دموکرات 

 .است

 .اطالع بیشتری از وی در دست نیست

  

 نژاد نوبخت رویا صابری

 

 زندان قرچک ورامین/ سال زندان  ۷/ بریتانیا  –تابعیت ایران 

وی پس از سفر به ایران در . نژاد نوبخت، دارای تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی است رویا صابری

و  دستگیر در شیراز  رژیمامنیتی  عوامل، توسط گرفت، که به منظور دیدار با خانواده انجام ۲۹۳۲مهر 

 .به اوین منتقل شد

 .شد زندان محکوم به بیست سال  ۳۹او طی حکم قاضی مقیسه، در خرداد 

گردآوری اطالعات به منظور اقدام علیه امنیت ملی و "به اتهام  ن این تبعه ایرانی تبار بریتانیاحکم سنگی

های اجتماعی مجازی و نوشتن در صفحه فیس  توهین به مقدسات اسالم، از طریق فعالیت در شبکه

 .صادر شده است "بوک

، حکم این زندانی سیاسی را که در زندان قرچک نظربیدادگاه تجدید ،آخرین روزهای بهمن سال جاری

 .ورامین منتقل شده، به هفت سال کاهش داد
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

  

 صفیه صادقی

 

 زندان سنندج/  زندانسال  ۲۵

 .شد دستگیراطالعات سنندج  مامورانتوسط ۲۹۲۳صفیه صادقی اهل سلماس، آبان ماه 

بیدادگاه رژیم  یک  سپس وی از سوی شعبه. قرار گرفت و شکنجهماه زیر بازجویی  ۱وی بیش از 

 ۲۵محاربه از طریق عضویت در پژاک به "شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی به اتهام  دراسالمی 

 .سال زندان محکوم شده است

  

 ساجده عرب سرخی

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۲

برای اجرای حکم زندانش  ۲۹۳۹تیرماه  ۲۵وی روز چهارشنبه . استنگار  ساجده عرب سرخی، روزنامه

به یک سال زندان محکوم  "تبلیغ علیه نظام"هایش به اتهام  او در یکی از پرونده. به اوین احضار شد

سرخی دارای  هنوز باز است ساجده عرب "اجتماع و تبانی علیه نظام"شده و پرونده دیگرش به اتهام 

 .یک دختر هشت ساله است

  

 هانیالهام فرا
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 

 زندان اوین/ زندانسال  ۱  /شهروند بهایی 

به بهانه دیدار با  ۲۹۳۹اردیبهشت  ۲۲( مادر شمیم نعیمی زندانی بهایی)الهام فراهانی شهروند بهایی، 

 .شد دستگیرهمان جا     انده شد که درفرزندش به زندان اوین فراخو

 .سال زندان محکوم شد ۱به  رژیمبیدادگاه رژیماو در

در زندان بسر  ۲۹۳۲نیز به ده سال زندان محکوم شده است و از سال  همسر الهام ،نعیمیعادل 

 .برد می

 

 آتنا فرقدانی

 

 زندان قرچک ورامین/ بالتکلیف 

پس از آنکه منزل وی توسط ماموران ۲۹۳۹آتنا فرقدانی نقاش و فعال حقوق کودک است که شهریور 

آتنا فرقدانی در انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان . شد یردستگامنیتی مورد بازرسی قرار گرفت 

 .داد به کودکان آموزش نقاشی می

 ندی همی۲۲شده بود،  دستگیریموقت  آتنا فرقدانی که اوایل آبان سال جاری به قید وثیقه و بطور

مورد ضرب و شتم قرار  شردر مقابل پدر و مادشد و   احضار بیدادگاه رژیم اسالمی سال مجددا به

 .منتقل شد( قرچک ورامین)گرفت و سپس به زندان شهر ری 

به ریاست قاضی صلواتی فراخوانده  بیدادگاه رژیم۲۵فرقدانی فعال مدنی طی هفته گذشته به شعبه 

س از توهین به نمایندگان مجل»و « اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»شد تا به اتهامات 

 .پاسخ گوید« طریق مهارت نقاشی

غیرقانونی و برای بازگشت به زندان اوین، دست به اعتصاب  زنداناو از اواخر بهمن در اعتراض به 

 .غذا زده است
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

  

  ندا فرصتی پور

 

 زندان مرکزی ارومیه/  زندانسال  ۲/ شهروند بهایی 

میه دوران شش ورهم اکنون در زندان دریا اساکن ارومیه است که  پور، شهروند بهایی ندا فرصتی

 . ساله ی زندان خود را می گذارند

  

 قدریه قادری

 

 زندان یاسوج/  زندانسال  ۷

امنیتی در ماموران  توسط  ۲۳ساله ساکن شهر وان کُردستان ترکیه در تیرماه سال  ۲۲قدریه قادری، 

اطالعات ارومیه تحت   ستاد خبری ادارهانفرادی  بیش از دو ماه در سلولهای شد و  دستگیرشهر ارومیه 

 دربیدادگاه رژیم  یک  از سوی شعبه(  ۲۳) سال  دی ماه همان مدر یک .قرار گرفت شکنجهبازجویی و 

از طریق تبلیغ به نفع این حزب و (پ ک ک)ترکیه عضویت در حزب کارگران کُردستان"ارومیه به اتهام 

 .محکوم شد زندان سال ۲۲به  "ه قصد برهم زدن امنیت ملیایجاد سازماندهی شهری ب

 نظربیدادگاه تجدید  ، پرونده جهت تجدید نظر خواهی بههه رای صادرب وکیل اش بعد از اعتراض

سال زندان توام با  ۷سال به  ۲۲حکم را از  نظربیدادگاه تجدید  .گردیداستان آذربایجان غربی ارسال 

 .هش دادتبعید به زندان یاسوج کا

این (بند زنان ) قدریه قادری که بعد ار صدور حکم به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده، در بند نسوان 

 .شود زندان در بین زندانیان زن که عمدتا زندانیان جرائم مواد مخدری هستند، نگهداری می
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 غنچه قوامی

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۲/ بریتانیا  –تابعیت ایران 

التحصیل رشته حقوق از  بریتانیایی و فارغ -ساله، دارای تابعیت دوگانه ایرانی ۲۵چه قوامی، غن

 .دانشگاه سواس لندن است

، برای تماشای بازی والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی حضور یافته ۳۹وی سی خرداد 

گاه وزرا دستگیریلیبال دستگیر و به ای از زنان خواهان تماشای مسابقات وا بود، که به همراه عده

 .منتقل شد

او پس از  .الخروج شده است محکوم و برای دو سال از ایران ممنوع زندانبه یک سال غنچه قوامی 

 .استشده حدود پنج ماه زندان، به قید وثیقه صد میلیون تومانی، بطور موقت آزاد 

 

 فریبا کمال آبادی

 

 زندان اوین/  دانزنسال  ۲۲/ شهروند بهایی 

، توسط ماموران (یک سازمان بهائی)، «یاران ایران»فریبا کمال آبادی، زندانی بهایی و یکی از مدیران 

 .شد دستگیریاطالعات در منزل خود 

سال زندان محکوم  ۲۲او به . شود در زندان اوین نگهداری می ۲۹۲۵در سال  دستگیریاو از زمان 

 .روانشناسِ و مادر سه فرزند استفریبا کمال آبادی .  استشده 

  

 زهرا کعبی
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 

 زندان نامشخص/ بالتکلیف 

، زهرا کعبی، کاربر فیس بوک، توسط ماموران امنیتی لباس شخصی ۳۹روز یکشنبه پنجم مرداد ماه 

در دست اطالعی از وضعیت و محل نگهداری وی  .به مکان نامعلومی منتقل شد دستگیر ودر مشهد 

 .اند شده دستگیریزهرا کعبی چند نفر از مردان فعال سایبری نیز  دستگیرین با هم زما .نیست

 

 ناهید گرجی

 

 زندان نامشخص/ بالتکلیف 

های اجتماعی  به علت عضویت در شبکه ۲۹۳۹مهر  ۲۳ناهید گرجی شهروند ساکن مشهد در تاریخ 

 .و به مکان نامعلومی منتقل شد دستگیریهمچون فیسبوک، وایبر و واتس آپ توسط نیروهای امنیتی 

ولی تاکنون از اتهامات، حکم . کوه سنگی منتقل شد دربیدادگاه رژیم  مهر ماه به ۲۲شنبه او روز یک

 .وی اطالعات دقیقی در دست نیست دستگیریاحتمالی و محل 

 طناز محمدی 

 

 زندان یزد/  زندانسال  ۲/ شهروند بهایی 
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

او پس از گذشت . شد دستگیریسال جاری توسط ماموران امنیتی در شهر یزد  تیر ماه ۲طناز محم در 

 .شد زندان محکوم موقت در زندان یزد به یکسال  دستگیریبیش از چهار ماه 

عنوان  "خبررسانی در رابطه با نقض حقوق شهروندان بهایی در فیس بوک"اتهام این شهروند بهایی 

 .شده است

  

 مهناز محمدی

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۵

به همراه جعفر   ۲۲مهناز محمدی، مستندساز و از فعاالن حقوق زنان اولین بار هشتم مرداد ماه 

پناهی و شماری از مستندسازان در حالیکه برای مراسم ندا آقا سلطان، یکی از کشته شدگان وقایع 

ساعت به  ۲۱او پس از  .شد دستگیرای تهران حضور یافته بود، ، در بهشت زهر ۲۲پس از انتخابات 

 .شدگان آزاد شد دستگیریهمراه بقیه 

موران حفاظت اش توسط ما در منزل شخصی ۲۹۳۲تیرماه  ۵با این حال برای دومین بار در روز 

بار دیگر در تاریخ اما  ،همان سال آزاد شد    او با قرار وثیقه روز پنجم مرداد .شد دستگیراطالعات سپاه 

 . و زندانی شدسال زندان احضار  ۵اجرای حکم  ایبر ۲۹۳۹خرداد  ۲۲

  

 صدیقه مرادی

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۲۲

 ۵۲در سن  او .شصت است ی صدیقه مرادی، یکی از بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی دهه

ی های روح و به سلول انفرادی فرستاده شد و زیرشکنجه دستگیریسالگی توسط ماموران اطالعات 

و به زندان  دستگیردر تهران  ۲۹۳۲ماه  تاردیبهش ۲۲مرادی در تاریخ صدیقه  .و جسمی قرار گرفت

 .اوین منتقل شد
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

در بیدادگاه رژیم ۲۲وی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین دستگیر شد و سپس از سوی شعبه 

 زندان سال ۲۲به  "معاند نظام های محاربه و ارتباط با گروه"تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام 

 .و تبعید به زندان گوهردشت محکوم شد

  

 مریم مقدسی

 

 زندان اوین/ سال زندان  ۳

فعالیت و تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب »مریم مقدسی اهل نقده است که به اتهام 

 .شد دستگیر ۲۹۲۳در اردیبهشت ماه سال « مخالف رژیم

فرزاد »ی با احزاب مخالف، از طریق شرکت در اعتصابات کردستان در اعتراض به اعدام اتهام همکار

 . وارد شده استبه او « کمانگر

ض به وضعیت سال زندان محکوم شده است، مریم مقدسی، یکبار در اعترا ۳مقدسی به مریم 

 .به ویژه بند زنان، دست به اعتصاب غذا زدمناسب زندان اوین، نا

  

 از مقدمفرحن

 

 زندان ارومیه/  زندانسال  ۲/ شهروند بهایی 

تبلیغ برای بهائیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی از طریق تشکیل "فرحناز مقدم، به اتهام 

ای و تبلیغ برای افراد از سن کودکی و جذب  های تبلیغی در منزل خود به صورت دوره کالس

ارومیه به ریاست قاضی چابک، به تحمل شش سال زندان رژیم در اول بیدادگاه ، در شعبه "مسلمانان

 .محکوم شده است
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 زهرا منصوری 

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۷

روز را  ۳۲شد و حدود  دستگیریتوسط نیروهای امنیتی  ۲۹۳۲خرداد سال  ۲۲زهرا منصوری در تاریخ 

 .زندان اوین به سر برده بود ۲۲۳در سلولهای انفرادی بند 

تهران به بیدادگاه رژیم اسالمی ۲۲اما در شعبه . با قید وثیقه آزاد شد ۲۹۳۲مرداد  ۲۲در تاریخ  او

شد که این  زندان محکوم سال  ۵ریاست قاضی پیرعباس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به تحمل 

 .تعلیقی تقلیل یافت زندانسال  ۵و زندانسال  ۲حکم به دلیل وضعیت خاص جسمی وی، به 

برد و این در شرایطی است که هر گونه  سال سن دارد از بیماری صرع رنج می ۲۲هرا منصوری که ز

 .فشار روانی و فیزیکی خطرات جدی برای سالمتی وی در پی دارد

  

 شمیس مهاجر

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۲/ شهروند بهایی 

 دستگیرادی از شهروندان بهایی تعد، به همراه ۳۲شمیس مهاجر شهروند بهایی ساکن تهران تیر سال 

 .و پس از مدتی به قید وثیقه از زندان آزاد شد

به  "تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیر قانونی"تهران به اتهام  بیدادگاه رژیم اسالمی ۲۲اما در شعبه 

 .نیز تائید شد نظربیدادگاه تجدید محکوم شد که حکم صادره در زندانیک سال 

 .دان اوین بند زنان درحال سپری کردن یکسال حکم زندان استاو هم اکنون در زن
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

همسر این شهروند بهایی، شهاب دهقانی نیز در زندان رجایی شهر کرج درحال سپری کردن 

 .ساله خود است ۱محکومیت 

  

 نوشین میثاقی

 

 زندان ارومیه/  زندانماه  ۲/ شهروند بهایی 

انجام "اتهام وی . به زندان ارومیه منتقل شد زندانماه  ۲آذر سال جاری برای گذراندن محکومیت 

 .است "فعالیت به نفع دیانت بهایی و تبلیغ علیه نظام

  

 سها مرتضایی

 

 اوین/ بالتکلیف 

یک ترم از تحصیل  های دانشجویی شتر به دلیل فعالیتکه پی تضایی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیرسها مر

 . شده بودمحروم 

. شد دستگیر اش اطالعات سپاه به منزل مامورانند سال جاری، طی یورش به اول اسفسها، یکشن

 دستگیربار دیگر  بیدادگاه رژیم اسالمی اما ظهر سه شنبه پس از مراجعه به ،دوشنبه شب آزاد شد او

 .گردید

  

 زاده نورا نبیل
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

 

 زندان وکیل آباد مشهد/  زندانسال  ۵/ شهروند بهایی 

محاکمه  "تبلیغ بهائیت و عضویت در تشکیالت بهائی"و به اتهام  دستگیری ۲۹۲۳زاده، دوم تیر  نورا نبیل

 .شد

محکوم شد و  زندانسال  ۵به  بیدادگاه رژیمبا وثیقه آزاد شد، اما به حکم  دستگیریاو سه ماه بعد از 

 .محبوس استهم اکنون در زندان وکیل آباد مشهد 

  

 ثریا نخعی

 

 وضعیت نامشخص/ بالتکلیف 

برای دومین بار در شهر کرمانشاه  ۲۹۳۹مهر ماه  ۲۷پنج شنبه  ،خعی یکی از مربیان عرفان حلقهثریا ن

 .از وضعیت و اتهامات وی اطالعی در دست نیست .شده است دستگیریامنیتی  ماموران توسط 

  

 نقاش زرگران( نسیم)مریم 

 

 زندان اوین/  زندانسال  ۱/ شهروند مسیحی 
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 (در تبعید)زندانیان سیاسی ایران کانون

 

و « فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی»به اتهام  ش مسیحیمریم نقاش زرگران، نوکی

سال  ۱به « گسترش کلیساهای خانگی در داخل کشور»از طریق « اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»

 .تایید شده است تجدید نظربیدادگاه این حکم از سوی .محکوم شده است زندان

  

 بهاره هدایت

 

 اوینزندان /  زندانسال و نیم  ۳

وی از فعاالن  .فعال جنبش زنان است و(دانشگاه علوم اقتصادی)دانشجویی بهاره هدایت، فعال 

 دستگیریبار  است و تاکنون چندین جمهوری اسالمی ستیز کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زن

 . محکوم شد زندانسال و نیم  ۳به  ۲۹۲۲او در سال . شده است

 م کرم پیشه و صفا فرقانیمونا مهرابی، الها

 

 بالتکلیف/ خص شموضعیت نا

مونا مهرابی، الهام کرم پیشه و صفا فرقانی، سه شهروند بهایی ساکن تهران هستند که از روز سه 

 دستگیریشده و تا لحظه انتشار این گزارش از وضعیت، محل و علت  دستگیری ۲۹۳۹بهمن  ۲۲شنبه 

 .ایشان اطالعی در دست نیست

 ٢٠١٥فوریه  ١٠: تنظیمتاریخ 


