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 مقدمه 

دی با زندان و شکنجه و مخالفان و دگراندیشان زیا ،13۵۷سال ایران در از زمان شروع حاکمیت رژیم بنیادگرای آخوندی در 
 اعدام مواجه بوده اند. 

 عالم کرده است. ا 1۲۰۰۰۰سازمان محوری مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران آمار اعضاء اعدام شده خود را 
رمان شخص خمینی قتل عام فبه  6۷ زندانیان سیاسی بودند که در یک مقطع کوتاه در تابستان سال ،هزار از این تعداد 3۰تنها 

  دهند.حدود یک سوم از زندانیان سیاسی اعدام شده را زنان تشکیل میشدند. 
است. هم اکنون در  داشتهامه حقوق بشر از آن سال تاکنون بی وقفه ادمدافع این روند زندان و سرکوب مخالفان سیاسی و فعالین 

 ه سر می برند. بزندانی سیاسی زن در پشت میله های زندان  1۸۰شده و زن اعدام  ۷3دوران حکومت روحانی، دست کم 
ای داده است. شرایط این تن از این زنان را درخود ج 3۰که بیش از  استمحل اصلی نگهداری زنان زندانی سیاسی زندان اوین 

ن تا حدودی رعایت شده آرائم در با این وجود، اوین تنها زندانی است که اصل تفکیک ج .زندان بسیار مخوف و ضدانسانی است
کرمانشاه، زنجان،  ریز، خوی،تهران، ارومیه، بوکان، تب هایاست.  سایر زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین و در زندان

میان زندانیان  یرعادالنه خود را درسمنان، شیراز و ... احکام غ یزد، کاشان، کرمان، مریوان، مشهد، مهاباد، یاسوج، اهواز، سنندج،
 می کنند. سپریعادی و خطرناک 

یازهای ویژه بهداشتی و روحی زنان، ن با استانداردهای بین المللی ندارد اما با توجه به انطباقیهرچند که هیچیک از زندانهای ایران 
به طبیعت زن ستیز رژیم ایران، فشار ه بر اساس آمار باالی مردان زندانی چیده شده و با توج با توجه به اینکه ساختار زندانها اساسًا

 .  وارد می شودمضاعفی بر زنان زندانی 
 . ماردشمردود می طور کلی وجود زندانی سیاسی و عقیدتی را ه این در شرایطی است که قوانین بین المللی ب

باید بتوانند  آحاد مردمند که اشاره می ک کید داشته و مشخصًاأاعالمیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی همه انسانها تماده هجدهم 
 د. نمخفی و چه علنی تبلیغ کنبه طور عقیده و مذهب خود را چه 

  خودسرانه شود. کید دارد که هیچ انسانی نباید قربانی دستگیریأکنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز ت
 «برخوردار باشند.زادی و امنیت آحق از  بایدهمه انسانها »این کنوانسیون  9ماده بر اساس 

 «اساس روند قانونی. س نباید از آزادی محروم شود مگر برک. هیچشوددستگیر و بازداشت  به طور خودسرانههیچکس نباید »

را بر عدم  اصلرایم اجتماعی ج در رابطه باقوانین مختلف بین المللی حتی عالوه بر این، با توجه به طبیعت و نقش مادری زنان، 
 . گذاردصدور حکم زندان می 

با توجه به »: ین المللی آمده استبقانون  61در ماده  ،رفتار با زنان زندانی و اقدامات جایگزین حبس برای زنان محکوم در رابطه با
 عواملد که نرا دار راختیابه هنگام صدور حکم برای محکومین زن این  هادادگاهمسئولیت های مادری و زمینه های طبیعی، 

 « .لحاظ کنندن را مجرمانه آنا عملو تخفیف های مرتبط با آن و طبیعت  کیفری هسابقوجود نده حکم مانند عدم هکاهش د
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عنوان آخرین ه زندان باید ب»: آمده است ،۲۰۰9بانکوک سال در صادره  ،جرائم مرتبط با مواد مخدر سازمان مللقوانین در دفتر 
کار گرفته شود. در این رابطه باید به طبیعت و شرایط جرم و تهدیدی که مجرم برای جامعه ه همه مجرمین بکار در برخورد با  راه

 «ایجاد می کند و همچنین به نیازهای بازگشت مجرم به اجتماع توجه کرد.
باید از  ،ی حقوق بشرایه احق پیک عنوان ه و ببرخوردار باشد سالمت دارد از همین ماده در ادامه تاکید دارد که زندانی حق 

 .شودبرخوردار جامعه خود امکانات درمانی 
ا نه فقط به خاطر قتل و واضح است که این شاخص ها فاصله زیادی با عملکرد رژیم ایران دارد. ایران کشوری است که زنان ر

خالفت با سنگسار و یا مدر سرقت و جرائم اجتماعی بلکه به جرم عقاید متفاوت، یا کشیدن کاریکاتور، یا نوشتن یک داستان 
 مخالفت با اعدام به کنج زندانها می فرستد. 

را به نقض سیستماتیک  کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت با انتشار این گزارش جامع قصد دارد توجه وجدانهای بین المللی
 حقوق انسانی زنان در پروسه دستگیري و زندان در رژیم ایران جلب کند.   
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 .دستگیری خودسرانه همراه با خشونت۱

 1۸ماده وانین بین المللی است. به زندان انداختن زنان به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی از بنیاد امری خودسرانه و بر خالف همه ق
 « همه انسانها در تفکر و مذهب آزادند.»که  داردکید أاعالمیه جهانی حقوق بشر ت

رده و اقدام به کعمل  خودسراست که هرکدام به صورت دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران دارای ارگانهای مختلف سرکوب 
ته های انضباطی دانشگاهها و دستگیری مخالفان می کنند. ارگانهای مختلف در نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، و حتی کمی

 تا مانع آزادی عقیده و بیان و تجمعات مردم شوند. توری را تشکیل داده اند  در مجموع... 
انه هایشان کرده و خمحل کار یا  ندیش در خیابان،نونی اقدام به هجوم به زنان دگراماموران این ارگانها هرکدام بدون احضاریه قا

 آنها را به پشت میله های زندان منتقل می کنند. 
در انونی دستگیر شده اند. احضار قانونی و به شیوه های کاماًل خشن و غیرق تن از زنان زندانی سیاسی بدون برگه 3۰دست کم 

ه قرارگاه ثاراهلل سپاه ننمو ، یک ارگان که در اینیاکثر پرونده ها از جمله کیس زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیم
 به اقدام ،سپاه ضایاع از متشکل اعزامی تیم کند، سپس با می شکایت طرح خصوصی شاکی عنوانه پاسداران بود از ابتدا ب

حتی در تعیین حکم نیز ه پوشی بدون هیچ پرداین ارگان  .نماید می اتهامات تعیین و بازجویی به اقدام بعدی مراحل در و بازداشت
 .می کندنفوذ اعمال 

 
زندانی سیاسی زندان اوین آتنا دائمی بخشی از صحنه 
دستگیری خود را شرح داده است. آتنا دائمی به دلیل 
فعالیت های حقوق بشری و مخالفت با اعدام، زندانی 

است. او در بخش هایی از نامه ای که از زندان به بیرون 
 فرستاده، نوشته است: 

 حال در نه آوردند، هجوم مانخانه به 9۵ آذر 6 امروز»
 و اختالس حال در نه و بودم آموزان دانش به تجاوز
! بودم خواب فقط بلکه فراری، نه و قتل حکم صدور

 گرفتند تماس انقالب دادگاه از 9۵ آذر ۴ شنبهپنج روز
 آدرس و کنند ارسال خواهندمی را احضاریه گفتند و

 مأمور 3 احضاریه جای به و گفتند دروغ اما. خواستند
 تجاوز من خصوصی حریم به کنندمی بازداشت  بدحجابی جرم به خیابان در را زنان که مأموری سه. فرستادند بازداشتم برای

 زندان به را خود کهاین برای فرصت روز ۵ حداقل و دادند می احضاریه باید قانون طبق! بودند امحجابیبی گرنظاره و کردند
 در .ثاراهلل سپاه از مأمور سه نه آمدند،می بازداشتم برای احکام اجرای و زندان مأموران بایستمی رفتم نمی هم اگر و کنم معرفی

 حمله سویم به که خواستم حکم هاآن از مجدد. کردند حمله خانه داخل ندادند و به نشان حکمی خواستیم، حکم و کردیم باز را
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 استفاده به اقدام هم مرد مأمور. کوبید هم او سینه به کرد دخالت کوچکترم خواهر وقتی کرد، من وشتمضرب به اقدام زنی. کردند
 با بودند، سفر در که مادری و پدر از خداحافظی بدون و کردند بازداشت مرا. نمود بي دفاع و سالح بی زن یک برای فلفل گاز از

 دیگر که می پزیم برایت آشی :وگفتندکردند  سازی پرونده به تهدید مدام راه در .کردند اوین زندان راهی دستبند و بند چشم
 اوین زندان زنان بند 9۵ آذر 6 – دائمی آتنا« کنی. بیرون سر از را زندان از آمدن بیرون فکر

ن فیلم برای تحت فشار مأموران همچنین از صحنه دستگیری فیلمبرداری کرده بودند و در جریان بازجویی قصد داشتند از ای
 کنند.گذاشتن آتنا دائمی استفاده 

 
ه گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانی سیاسی زندان اوین، ب

خاطر نوشتن داستان منتشر نشده ای بر علیه مجازات 
 علیه تبلیغ و مقدسات به توهین»ضد انسانی سنگسار به 

به طور سال زندان محکوم است. او  6متهم و به  «نظام
 توسط حکم ارائه بدون و کامل خشونت با ناگهانی

 مقابل پاسداران دستگیر شد. پاسداران در سپاه
خود به  آسم داروهای برداشتن برای گلرخ درخواست

او گفتند که در زندان خواهی مرد و نیازی به دارو 
حالی برگزار شد که وی  او در نخواهی داشت. دادگاه

 عمل تحت با قرار قبلی و با ارائه کامل اسناد پزشکی،
برد. با این  می سره ب بیمارستان تومور مغز در جراحی

 پذیرفته دادگاه در اصالً  منتخب این زندانی وکیل. گردید محکوم حبس سال 6 به وی و برگزار غیابی صورته ب دادگاه وجود
 . نشد

 اما شد آزاد موقتًا او دستگیری بودن یقانون غیر به اعتراض در صادقی آرش همسرش روزه ۷۲ غذای اعتصاب درپی بار یک وی
 ،بار اول غیرقانونی های خشونت و شیوه همان با را ابراهیمی گلرخ مجددًا آرش توسط اعتصاب شکستن از پس رژیم مقامات
این زوج زندانی هم  .بود پذیرفته را پرونده در شده ارائه مستندات و ادله در تخلف دادستانی که بود حالی در این. کردند دستگیر

 .دمحرومن تلفنی تماس و هفتگی اکنون از حق مالقات
 

دارد. فقط به دلیل اینکه  سال حکم زندان 1۵م زندانی سیاسی ریحانه حاج ابراهی
در هنگام دستگیری یک خانواده هوادار سازمان مجاهدین خلق، در خانه آنها 

به همراه سه عضو خانواده دانشپور مقدم دستگیر شد. پدر ریحانه  ،حضور داشت
 پسر مقدم، دانشپور آقای اصل در. نداشت سیاسی فعالیت من دختر»می گوید: 

 اتفاق به را او مأموران که بود آنها منزل عاشورا روز ریحانه و است من خاله
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 آقای با فامیلی نسبت دلیل به دادند ریحانه به که اتهامی و حکم این یعنی بردند. و کردند بدون حکم بازداشت ام پسرخاله خانواده
 «بود. مقدم دانشپور

 
 

با هجوم به خانه اش و بدون احضاریه  9۴نرگس محمدی نیز در اردیبهشت سال 
با حکم  91قانونی به زندان منتقل شد. این در حالی بود که او پیش از این در سال 

به خاطر بیماری آمبولی ریه و فلج عضالنی از زندان آزاد شده « عدم تحمل کیفر»
 مخالفت با حکم اعدام بود. بود. جرم او نیز فعالیت های حقوق بشری و

 
 
 

به بهانه مالقات با فرزند زندانی اش به زندان  1393اردیبهشت  ۲1زندانی عقیدتی الهام فراهانی در 
 اوین فراخوانده شد اما همانجا دستگیر شد. جرم خانوادگی آنها اعتقاد به بهاییت است. 

 
 
 

گیر شد طوری که دست راست او آسیب فعال محیط زیست راهیل موسوی نیز با خشونت بسیار دست
دید. جرم او اعتراض به خشک شدن آب رود کارون به خاطر فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران 

 بود.
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 .بازجویی، شکنجه و سایر بدرفتاری ها2

علیه سیاست های ی کترین فعالیتشکنجه ابزار اصلی رژیم ایران برای سرکوب و ارعاب مخالفان است. هر ایرانی که کوچ
 شود.  بشری رژیم حاکم انجام داده و توسط ارگانهای سرکوبگر رژیم دستگیر شود به زیر شکنجه برده میضد

ا، خاموش کردن سیگار شکنجه هایی که زنان زندانی سیاسی تحمل می کنند  شامل کتک زدن، شالق، آویزان کردن از دست و پ
ر بسیاری موارد اقدام به می شود. در مورد زنان به طور خاص تهدید به تجاوز و دروی پوست بدن و انواع وحشیگری های دیگر 

 تجاوز برای درهم شکستن آنها  به کار گرفته می شود. 
ران باکره قبل از بر اساس یک فتوای مشخص از جانب شخص خمینی، پاسداران به صورت سازماندهی شده به دخت 6۰در دهه 

نان مجاهد قربانی این جنایت بوده اقوامی، مهناز یوسف زاده، میترا و ماندانا مجاوریان و بسیاری ز اعدام تجاوز می کردند. ملیحه
ادند. خانواده روی لباس او نوشته داند. یکی از این نمونه ها الهه دکنما است که بعد از اعدام لباسهایش را به خانواده اش تحویل 

 «.به من تجاوز شده»ای با دست خط خود الهه یافتند که نوشته بود 
ز وحشیانه ای زیر شکنجه جنسی به هم به وفور مورد استفاده قرار گرفت تا جایی که ترانه موسوی به طر ۸۸این رویه تا پس از قیام 

 شهادت رسید و جسدش سوزانده شد. 
ا قربانی را مورد ضرب ج مرد بازجو حضور دارند که به صورت جمعی، جابه 6-۵به طور عام در صحنه بازجویی یک زن زندانی، 

بر درد زندانی بی دفاع  و شتم قرار می دهند. زندانی در کل مدت بازجویی و شکنجه، چشم بند به چشم دارد و این موضوع هم
 می افزاید.

از فشار مدت بازجویی، دروغی  و برای رهایی لیه خوداین فشارها با این هدف اعمال می شود که زندانی زیر فشار وادار شود بر ع
 دالنه علیه خود زندانی قرار می گیرد. که مد نظر بازجو است را بر زبان بیاورد. در نهایت این اعترافها مبنای صدور احکام بسیار ناعا

 
زینب جاللیان زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد در زندان خوی. به دلیل 

ر اداره اطالعات کرمانشاه دچار خونریزی داخلی و شکنجه های وحشیانه د
عفونت روده شد. او همچنین به دلیل کوبیده شدن سرش به دیوار دچار آسیب 

دیدگی شدید چشم شد. این آسیب ها به دلیل عدم رسیدگی پزشکی هم اکنون به 
کور شدن کامل یک چشم او منجر شده و چشم دوم او نیز در آستانه نابینایی 

 ادامه دارد.کماکان  ها ار دارد. این عدم رسیدگیکامل قر
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افسانه بایزیدی زندانی سیاسی کرد که هم اکنون در زندان کرمان به سر می برد، 
از زندان به خارج فرستاد نوشته است:  9۵در رنجنامه ای که در شهریورماه سال 

 و شیوه هر به بودم بازداشت در که مدتی تمام در عذاب، و شکنجه روز 9۰ برای»
 به ها شکنجه میزان بازداشتم روزهای نخستین. دادند ام شکنجه وسیله ای هر با

 حدی به  .بود شده کبود و سیاه پشتم و پاهایم. نداشتم رفتن راه توان که بود حدی
 من به سوزنی سر حتی می آمد. خون ام بینی و دهان از که خوردم می کتک

 .بودم مرگ قدمی یک نداشتند. در ترحمی

 می شکنجه بیشتر آوردم می زبان به را خدا کالم که بار هر بازجویی دوران در
 چندین از بیش حداقل بار ندارد. دو وجود خدا اطالعات در گفتند می مدام شدم.

 که بود بسته چشمانم روی بر بندی چشم شکنجه و بازجویی بازداشت زمان مدت تمام در .کردند آویزانم پا و دست از ساعت
 . ام شده کم سو دیگر می کنم احساس و است دیده آسیب چشمانم اکنون
 عذاب تا دادندنمی بهم را کپسولم اعتراف گرفتن برای که کنم می نرم پنچه و دست نفسی یتنگ بیماری با است سال۴ مدت
 .بکشم

 ارومیه اطالعات بازداشتگاه دستشویی در روز11 زندانی کردن مادرم.  به تهدید مرگ و به تهدید «تجاوز جنسی شدم به تهدید»
 من با را ناشایست اعمال بدترین که شود نمی رفتار اینگونه حیوان یک با دادند. غذا من به توالت همان در و شدم نگهداری

 زور روی ... از. می زدند صدا را من فاحشه نام و با باشم داشته آسایش نتوانم که زدند می لگد سلولم به ماموران شب هر. داشتند
 عملی آنها انسانی غیر شگرد همین که کنند سازی پرونده من علیه بتوانند تا کذب و دروغ اعترافات گفتن به شدم وادار اجبار و

 «.شد
 اداره ماه در زندان انفرادی تحت شکنجه قرار گرفت. بازجویان ۲قدریه قادری زندانی سیاسی کرد در زندان یاسوج به مدت 

 و خوردن غذا به بعد از انتقال به بند عمومی قادر هفته دو طوری او را شکنجه کردند که تا اجباری اعترافات گرفتن برای اطالعات
 .نبود حرکت

 مثال، عنوان به بود، مشهود کاماًل شکنجه آثار مالقات، اولین در»همسر زندانی سیاسی بهناز ذاکری، زندانی زندان اوین می گوید: 
 «بود. شکسته کاماًل او هایدندان

قرار گرفت  هاشکنجه بدترین تحت سقز اطالعات اداره بازداشتگاه در ماه٣ اسرین امین زاده زندانی در زندان سنندج به مدت
 گردید. طوریکه دچار خونریزی معده

داشته و  ماه تحت بازجویی و شکنجه قرار ۵مدت ه بعد از دستگیری ب ضربه شالق،۸۰سال حبس و  1۴فریده خوشنام با حکم 
 دچار آسیب دیدگی چشم و پا شده است.

 گزارشاتی از شکنجه شدن هاجر پیری، صفیه صادقی و شهال محمدیانی نیز در دست است.
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کنند. کنوانسیون آن را رد می واضح است که تمامی قوانین بین المللی هرگونه تحقیر و فشار فیزیکی و روانی را شکنجه دانسته و
ر محورهای متعدد به این دانی حذف خشونت علیه زنان و استانداردهای بین المللی برای مقامات زندان ضد شکنجه، اعالمیه جه

  امر تاکید دارند.
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 بخشهایی از قوانین بین المللی:

به آن طریق از لی که هر عم :شکنجه می نویسدتعریف در  بیرحمانه، ضد انسانی و تحقیر آمیزی های سایر رفتارکنوانسیون منع شکنجه و 
 خاطر به او تنبیه ،فرد ثالثیک و یا ااز گرفتن اطالعات یا اعتراف  از جمله به منظور وارد شودفردی  هب درد و رنج شدید فیزیکی یا روانیعمدی طور 
 تبعیض، نوع هر بر مبتنی لیدلی هر به یا ،ثالث فرد یک یا او اجبار و تهدید یا، باشد می آن ارتکاب به مظنون یا شده مرتکب ثالثی فرد یا خود که عملی
 کند، می عمل رسمی رفیتظ یک در که دیگری شخص یا دولتی مقام یک سکوت یا و رضایت با یا تحریک با یا وسیله به رنجی و درد چنین وقتی
 .بشود وارد

 اعالمیه رفع خشونت علیه زنان 
یا جنسی جر به آسیب یا رنج جسمی، که به طور قطعی یا احتمالی منخشونت جنسی  اقدامعبارت خشونت علیه زنان یعنی هر در رابطه با این اعالمیه، 

 ومی و چه در زندگی خصوصی. روانی در یک زن شود شامل تهدید به چنین اقداماتی،  محرومیت اجباری یا خودسرانه از آزادی، چه در زندگی عم
 )ماده اول(

 به این موارد نیست:می شود اما محدود  زیر خشونت علیه زنان شامل موارداین درک ضروری است که 
 ماده دوم(. )باشد مورد تأیید آنتوسط دولت انجام شده یا  شود ودر هر مکانی که انجام روحی جنسی یا خشونت فیزیکی،  (ج

  زندان مقامات برای بشر حقوقبین المللی  های استاندارد
 اخالقی: حق سالمت فیزیکی و ۲ بخش

 ی هر انسانی رفتار شود. باید در همه اوقات با انسانیت و با احترام به حیثیت ذات همه افرادی که از آزادی خود محروم شده اندبا ( 6
 ابطه وجود ندارد. رنباید مورد شکنجه یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار بگیرد. هیچ استثنائی در این  ( هیچ کس۷

دادن مرتکبین  مگر برای قرار، رار گیرددر هیچ روندی به عنوان شواهد مورد استفاده قابراز شده باشند نباید  در اثر شکنجههرگونه اظهاراتی که ( 1۴
 در برابر عدالت. (شکنجه)

 2005سال – زندان مقامات برای بشر حقوقبین المللی  های استاندارد
 : حق سالمتی زندانیان۵ماده 

  ممنوع است. به کل تنبیهات فیزیکی یا قرار دادن در سلول تاریکاز جمله  آمیزانسانی یا تحقیر غیر بیرحمانه، مجازات( هرگونه 6۵
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 انفرادی ایزوالسیون. زندان و ۳

 نی به زندانهای انفرادی در اساسزندانی سیاسی پس از دستگیری، مستقیما به سلول های انفرادی منتقل می شود.  انتقال اولیه زندا
عات و یا اطالعات سپاه تمامًا در اختیار مأموران وزارت اطالدر این دوره، زندانیان  برای یک دوره فشرده بازجویی است.

 . دگیرن قرار میها شکنجه جسمی و روحی و انواع تحقیر صورت سیستماتیک مورده و ب پاسداران قرار می گیرند
 یانقانونی وجود ندارد. بازجو دوران بازجویی می تواند از چند روز تا حتی بیش از یک سال به طول بیانجامد. در این رابطه هیچ

ندانی تمام می شود و زندانی زتصمیم می گیرند چه زمانی کارشان با هستند که آنها  دارای اختیارات تام هستند.وزارت اطالعات 
 باید تحت چه نوع و چه میزان فشار قرار بگیرد. 

ق قطع است و هرگونه تماس و ارج از سلول از همه طریطی این مدت، زندانی در انزوای مطلق قرار دارد. ارتباطات او با جهان خ
به یت و محل نگهداری زندانی اطالعاتی از وضعرسانی به خانواده برای او غیرممکن است. هیچ یک از ارگانهای مسئول نیز اطالع 

  خانواده و افراد بیرون از زندان نمی دهند. 
به  وعده غذا 3رای دادن بار ب 3فقط  پتوی سربازی است. درب سلول عدد 3دست لباس و  ۲امکانات زندانی در این ایام تنها 

نی برای تنظیم سرمایش و بیرون می برند. سلول انفرادی هیچ امکا دستشوییبرای  نوبت 3وی را زندانی باز می شود. همچنین 
امکانی برای خاموش و  ندانیساعت روز روشن می باشد و ز ۲۴گرمایش ندارد. یک المپ در داخل دیوار تعبیه شده است که در 

که توسط یک سیستم ذان اتنها از روی زمانبندی های را روشن کردن آن ندارد.  زندانی حتی به ساعت دسترسی ندارد و زمان 
 . زد تخمین می شودمی گردد مرکزی، با صدای بلند در سلول ها پخش 

سیاسی به کار گرفته می شود.  است که به وفور در مورد زندانیان یایزوالسیون و زندان انفرادی همچنین یکی از شیوه های تنبیه
اههای خاموش کردن او تنیبه از رانسانی مقامات زندان اعتراض کند، یکی از علیه بی قانونی ها یا رفتار غیر هرگاه زندانی سیاسی

اشد نامه یا بیانیه ای را به ی توانسته بطریق بردن او به انفرادی است. این روش همچنین زمانی به کار گرفته می شود که زندان
 صورت مخفیانه به بیرون از زندان منتقل کند. 

 .مردود شناخته شده استانفرادی و ایزوله کردن زندانی در قوانین بین المللی 
اید با رفتاری حروم می گردد ب، تأکید دارد، هر فردی که از آزادی خود م«کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی»  1۰ماده 

 انسانی و احترامی که موروث همه انسانهاست برخورد شود. 
عنوان تنبیه باید به ندرت ه نفرادی بنیز به روشنی فراخوان می دهدکه استفاده از حبس ا «برای رفتار با زندانی حداقلاستانداردهای »

 . باشدو تنها در حد استثنائات 
 اریک و سایر تنبیهات بیتاستفاده از تنبیهات بدنی، نگهداری زندانی در محل  تصریح می کند که خود 31این قانون در ماده 

  .می باشندممنوع  انضباطیعنوان اقدامات ه ب آمیزرحمانه، غیر انسانی و تحقیر
 یه لغو و یا محدود شود.ان تنببه عنوانفرادی  تشویق می کند که استفاده از زندان «رفتار با زندانیان در رابطه بااصول پایه »
 

http://women.ncr-iran.org/fa


 
womenncri@    NCRI Women’s Committee   iran.org/fa-http://women.ncr 

 
14 

 

 
 مدت انفرادی زندانیان

محل 
 بازداشت

 روزهای انفرادی نام اتهام حکم

 ۸۱۰ فریبا کمال آبادی راه اندازی و گسترش تشکیالت  بهایی  سال ۱۰ اوین 
 ۴۲۰ زهرا زهتاب چی بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان سال ۱۰ اوین

 ۳۹۰ مهوش شهریاری بهایی مدیریت یک گروه سال ۱۰ اوین 
 ۳۰۰ منیژه فاتحی   صادر نشده  

 ۲۷۰ نازنین زاغری رتکلیف   صادر نشده اوین
 ۱۸۰ بهناز ذاکری محاربه از طریق همکاری با سازمان  مجاهدین سال ۱۰ اوین

 ۱۵۰ فریده خوشنام اقدام عیله امنیت کشور  ضربه شالق ٨٠سال حبس، ١٤ زندان کرمان
 زندان مرکزی

 کرمان
 ۱۵۰ هاجر پیری عضویت در یکی از احزاب ُکرد  سال حبس ١٧

زندان مرکزی 
  سنندج

 ۱۲۰ صفیه صادقی محاربه از طریق عضویت در حزب پژاک سال ۱۳

 ۹۰ افسانه بایزیری تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری سال زندان٤  زندان کرمان
زندان مرکزی 

  سنندج
 ۹۰ اسرین امین زاده دمکرات کردستانهمکاری موثق با حزب  3

 ۸۶ آتنا دائمی اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به رهبری سال ۷ اوین
 ۷۵ فاطمه مثنی   بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان سال ۱۳ اوین
 ۷۰ رویا سعیدی «معاند نظام»هواداری از یک گروه  بالتکلیف اوین

 ۶۷ شهال محمدیانی در یاحزاب کردی و تبلیغ علیه نظامعضویت  سال ۴ زندان تبریز
 ۶۰ قدریه قادری ککاقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ برای پ سال حبس  ۹ زندان یاسوج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 المللی:بخشهایی از قوانین بین 

 استانداردهای بین المللی حقوق بشر برای مقامات زندان

 : حق برخورداری از سالمت و اخالق۲بخش 
  مایند.: خانواده، نماینده قانونی و در صورت لزوم، نماینده دیپلماتیک زندانی باید اطالعات کامل دستگیری و محل نگهداری زندانی را دریافت ن۲3ماده
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  غیرقانونی و اعمال روند دادرسی .۴

ز دستگیری به انفرادی منتقل می روند دادرسی با قوانین بین المللی و حتی با قوانین خود رژیم هیچ مطابقتی ندارد. زندانی پس ا
 شود تا در زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شود. 

رت خود را به خانواده اطالع را ندارد که اسارت و محل اسا زندانی در این مدت امکان هیچگونه تماس با خارج از سلول انفرادی
 زندانی کاماًل غیر ممکن می سازد. وضعیت حق بنیادین برخورداری از وکیل را برایدهد. این 

 
 زینب جاللیان 

 اتهام: محاربه از طریق عضویت در پژاک 
 حکم: حبس ابد 

بد تقلیل یافت. این در اام محکوم شده بود. سپس این حکم به حبس او به اتهام محاربه از طریق عضویت در پژاک اول به اعد
 حالی است که اتهام محاربه از ابتدا بر خالف قوانین خود رژیم است. 

 محاربه را اینگونه تعریف می کند: ۲۷9قانون مجازات رژیم در فصل هشتم، ماده 
وجب ناامني در محیط گردد. ارعاب آنها است، به نحوي که ممحاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا 

اشد و نیز كسي كه هرگاه كسي با انگیزه شخصي به سوي یك یا چند شخص خاص سالح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته ب
 شود.به روي مردم سالح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمي

 زینب جاللیان در هنگام دستگیری و در هیچ زمان دیگری سالح نداشته است. 
گیر شوند، چنانچه سازمان و اغي، قبل از درگیري و استفاده از سالح، دستیهرگاه اعضاي گروه همین قانون می گوید:  ۲۸۸ماده 

فته باشد به حبس رزیت آن از بین صورتي كه سازمان و مرک مركزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیري درجه سه و در
ر حالی که حکم زینب سال حکم دارد. د 1۵تا  1۰حبس تعزیری درجه سه در همین قانون  .شوند تعزیري درجه پنج محكوم مي

 جاللیان اول اعدام و سپس حبس ابد داده شده در صورتی که اصاًل سالحی در کار نبوده است. 
داده اند تا زیونی تحت فشار قرار برای انجام مصاحبه تلوی زینب را بارهاادالنه خود آگاهند عیران که از احکام غیرمقامات رژیم ا

. در حالی که یک چشم کرده اندبه این امر مشروط را مرخصی درمانی او  هم اکنون نیز حتی او بر علیه خودش اعتراف کند.
 نا شدن است.  انسانی و عدم درمان نابینا شده و چشم دوم نیز در شرف نابیغیرزینب جاللیان در اثر شکنجه های 

 
 فاطمه مثنی 

 اتهام: محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین
 سال زندان 1۵حکم: 
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سال صادر شده است یعنی حداکثر حکم زندانی که می شود به عنوان عضو  1۵قانون مجازات  ۲۸۸حکم فاطمه بر اساس ماده 
اغی برای کسی صادر کرد. در حالی که علت دستگیری فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی که همزمان در زندان هستند یه گرو

 که عضو سازمان مجاهدین بود. ه استبرگزاری مراسم ختم برای پدر حسن بود
 .«استولیت كیفري، شخصي ئمس«خود قید کرده است که  1۴1این درحالی است که حتی همین قانون در ماده 

ه و قصد دارد خانه آنها را نیز که آمد آنها بوده را ضبط نمودر، مغازه این خانواده که منبع دررژیم ایران عالوه بر این ستم آشکا
 محل سکونت مادر و فرزندان فاطمه است ضبط کند.

اشت به همراه مادرش که به دسن  سال 13اعدام شدند. خود فاطمه مثنی نیز در آن زمان در حالی که   6۰دو برادر فاطمه در دهه 
 اتهام هواداری از سازمان مجاهدین زندانی شده بود، در زندان به سر می برد. 

 
 ریحانه حاج ابراهیم

 اتهام: محاربه از طریق همکاری با مجاهدین 
 سال  1۵حکم: 

ت کند را متحمل شده است. تواند دریافریحانه نیز به مانند فاطمه حداکثر محکومیتی که متهم به عضویت در یک گروه باغی می 
ه است. تنها علت دستگیری او این در حالی است که او نه تنها عضو مجاهدین نبوده بلکه هیچگونه فعالیت تبلیغی و سیاسی نداشت

 حضور داشت. این بود که در زمان دستگیری جمعی خانواده احمدپور مقدم به دلیل نسبت خانوادگی، در خانه آنها

 
 صادقیصفیه 

 اتهام: محاربه از طریق عضویت در پژاک
 سال زندان 1۵حکم: 

 مورد انفرادی هایلولس در بازجویی دوران طول در اطالعات مورینأم طرف از اجباری اعترافات گرفتن منظور بهصفیه صادقی 
 است. قرارگرفته شتم و ضرب

ور عام و زندانیان سیاسی به شیوه اعتراف گیری تحت فشار و شکنجه که روال معمول وزارت اطالعات در برخورد با زندانیان به ط
ازات به صراحت این موضوع قانون مج ۲1۸و  169طور خاص می باشد حتی طبق قوانین خود رژیم ایران نیز غیرقانونی است. مواد 

 را بیان کرده است. 
 .گیرد انجام محكمه در قاضي نزد كه دارد شرعي اعتبار صورتي در اقرار -۲تبصره -۲1۸ ماده

رزش و اعتبار است و دادگاه اخذ شود، فاقد ا اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحي یا جسمي -169ماده 
 مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
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 قدریه قادری

 احزاب اپوزیسیون کردیهمکاری با  اتهام:
 سال حبس 9حکم:  

 از زمان آن تا و کند ظحف قرآن که خواستند وی از سیاسی زندانی این به فشار برای زندان مقامات 139۴ سال بهمن و دی در
 1۰۰ وثیقه وی انوادهخ و کرده صادر مرخصی او برای پرونده قاضیپیشتر  که است حالی در این. است محروم مالقات هرگونه
 . بودند کرده پرداختجهت آزادی او  تومانی میلیون

 دش را مردود می شمارد.کنوانسیون جهانی حقوق سیاسی و مدنی، ماده هجدهم، تحمیل یک دین یا باور بر فرد برخالف میل خو
 

فان حلقه و همه زندانیانی که د زندانیان سیاسی زن نقض می شود. همه زندانیان مرتبط با عررمکررا در مونیز اصل تفکیک جرایم 
ن قوانی ۸ماده ری می شوند. عادی و خطرناک نگهدا سیاسی دستگیر می شوند در کنار زندانیاناتهامات در سایر شهرها بر مبنای 

  پایه ملل متحد بر ضرورت تفکیک جرائم تاکید دارد. 
 

داری آنها در وضعیت کار می گیرد نگهه ری که رژیم حاکم بر ایران برای اعمال فشار بر زندانیان سیاسی زن بشیوه دیگ
تکمیل اش و پرونده  دهبه پایان رسیزندانی بالتکلیف یعنی کسی که بازجویی های او توسط وزارت اطالعات بالتکلیف است. 

دت طوالنی حکمی برای او مبعضی مواقع دادگاه برگزار شده اما پس از  ه است اما دادگاهی برای او برگزار نشده یا دریدگرد
 تعیین نشده است. 

ر مورد سرنوشت زندانی دحبس زندانی در وضعیت بالتکلیف به بازجویان این دست باز را می دهد که در هر زمانی هر تصمیمی 
 بگیرند یا به هر شیوه ای او را مورد آزار قرار دهند.

بین المللی  نر بسیاری قوانیداعالمیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی برای حقوق شهروندی و سیاسی و  این اعمال توسط
 دیگر مردود شناخته شده است. 

 صورت بالتکلیف در زندان نگهداری شده اند به شرح زیر هستند.ه بعضی زندانیان که ب
 اوین نگهداری شد. ۲۰9بالتکلیف در بند سال  3سال زندان،  1۰مهوش شهریاری، بهایی با حکم

 تکلیف است.دستگیر شده و کماکان بال 93گلناز آهنگ خوش با اتهام قصد ملحق شدن به یکی از احزاب کردی سال 

 به سر می برد.در وضعیت بالتکلیف در زندان  139۴مرجان داوری از دوم مهر 

ز او نیست و تماسی ادستگیر شد و تاکنون خبری  9۵آذر  1۸در راهیل موسوی به خاطر اعتراض به خشک شدن آب رود کارون 
 با بیرون از زندان نداشته است.

 زندانی و کماکان بالتکلیف است. 93تیر  ۵زهرا کعبی از 

 در زندان به سر می برند. و گیتا رضایی زینالی به خاطر نوشتن نامه اعتراضی به خامنه ای  بدون حکم شیالن و کوثر رحمانی
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دستگیر شده اما تاکنون از شرایط نگهداری و وضعیت قضایی او هیچ اطالعی در  9۴شهریور  3نعیمه تقوی از حلقه عرفان در 
 دست نیست. 

 نگار افشار زاده دست کم دو سال است به صورت بالتکلیف در اوین نگهداری می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 بخشهایی از قوانین بین المللی:

 اعالمیه جهانی حقوق بشر 

 اهی نشده اند. عبارت زندانی محاکمه نشده برای اشاره به همه افرادی است که در زندان نگهداری شده اما هنوز دادگ : 3ماده 
دفاع از خود بر مبنای قانون  زمانیکه در یک محاکمه علنی  با برخورداری از همه امکانات: هر کس که به جرمی متهم است حق دارد تا 11ماده 

 گناهکار شناخته نشده است بیگناه شمرده شود.
 ۹ ماده - سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق

 شود مطلع خویش علیه اتهامات و خود دستگیری دالیل از دستگیری زمان در باید شود می دستگیر که هرکس. ۲
 که دیگری افسر هر یا و قاضی بلمقا در قضایی قدرت از برخورداری برای بالفاصله باید شود می بازداشت و دستگیر جنایی اتهام یک به کس . هر 3
 .گردد آزاد یا و شده محاکمه منطقی زمان مدت ظرف باید و بگیرد قرار باشد، برخوردار قانونی اختیارات از

 مرحله هر یا محاکمه برای حضور نتضمی با باید بلکه شوند داشته نگاه حبس در هستند محاکمه انتظار در که افرادی که باشد این نباید عام قانون
 گردند آزاد حکم، اجرای برای عنداللزوم و دادرسی، روند از دیگری

 تأخیر بدون بتواند دادگاه تا دشو برخوردار دادگاه در دادرسی از دارد حق باشد شده محروم خویش آزادی از بازداشت و دستگیری با که کس هر. ۴
  .کند صادر را وی آزادی دستور نیست قانونی او بازداشت اگر و گرفته تصمیم او بازداشت بودن قانونی درباره

  .شود برخوردار خسارت جبران حق از باید باشد شده غیرقانونی بازداشت یا دستگیری قربانی کس هر .۵
  زندانیان با رفتار برای متحد ملل حداقل استاندارد ضوابط

 یا جداگانه نهادهای در وردبرخ ضرورتهای و حسب قانونی دلیل جنایی، سابقه سن، جنسیت، گرفتن نظر در با باید زندانیان مختلف های دسته .۸
 .شوند نگاهداری نهادها جداگانه بخشهای
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 عدم رسیدگی پزشکی.5

. در زندان، بیماری زندانیان بیمار ئه خدمات پزشکی به زندانیان نمی پذیرنداهیچ مسئولیتی در قبال ار ایرانرژیم مقامات زندان در 
بهداشتی به بیماری های یرانسانی و غجه های روحی و روانی و شرایط غیربه وخامت می گراید و زندانیان سالم نیز بر اثر شکن

 متعدد مبتال می شوند. 
ر که عفو بین الملل هم بیماران العالج و خطرناک به داروهایشان جلوگیری می کنند. در واقع آنطو مقامات حتی از دسترسی

فشار قرار دادن خودشان سوء  اولیه آنان برای تحت وقنیان را به گروگان گرفته و از حقاگزارش کرده است این رژیم، درمان زند
 استفاده می کند. 

ندانیان حتی برای تهیه مسکن ند. زهست کلینیک ها حتی از ارائه ساده ترین خدمات هم عاجزاکثر زندانها کلینیک دارند اما این 
کنند.  ه میا حدودی برآوردنیاز خود را ت دان مراجعه کرده و با پرداخت پولهای ساده و داروهای سرماخوردگی به فروشگاه زن

ده ها به زندان آورده می شوند بته بسته هایی که توسط خانواباید توسط خانواده ها تهیه شود. ال داروی بیماری های خاص اساسًا
 سد.ربه سرانجام نمی  نهایتًا یید دادستانی و اطالعات بگذرد. این روند بسیار طوالنی است و در بسیاری مواردأباید از تونل ت

ه ر سانحه شده و یا حالش بنی دچااغلب زندانها امکانی برای ارائه خدمات اورژانس پزشکی به زندانیان ندارند. وقتی یک زندا
یمارستان بماند. واضح است بصورت ناگهانی به وخامت بگراید، باید ساعت ها منتظر صدور اجازه مقامات زندان برای انتقال به 

 که این پروسه هم در بسیاری موارد بی نتیجه می ماند. 
نها در نظر گرفته و زندانیان جود در کشور را برای همه انساقوانین بین المللی حق دسترسی به باالترین سطح رسیدگی درمانی مو

ی مقامات زندان بر این نکته نیز صورت مجانی از این امکانات برخوردار شوند. در استانداردهای بین المللی حقوق بشر براه باید ب
 تاکید شده است که حق تصمیم گیری در مورد سالمت زندانی تنها بر عهده کادر پزشکی است. 

ه بیمارستان های شهری را بطور خاص شرایط انتقال زنان زندانی ه قوانین ملل متحد برای زنان زندانی و اقدامات غیر حبس، ب
گهبان و افراد دیگر باید نحضور دارند و  هکید نموده است که در طول معاینات پزشکی، فقط کادر درمانی اجازأروشن کرده و ت

 فور توسط رژیم ایران نقض می شود. خارج شوند. این موضوع نیز به و
 

 نرگس محمدي
 نی لگام )بر علیه حکم اعدام(اتهام: تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه غیر قانو

 سال زندان 16حکم: 
دلیل بیماری هایش با ه ب 91قبلی در تیرماه است. وی در دستگیری  مبتال عضالنی فلج و ریه آمبولی هایبیماری به محمدی نرگس

محل وحشیانه به خانه  در یک هجوم مجددًا 9۴اردیبهشت  1۵سال بعد در روز  3اما  حکم عدم تحمل کیفری از زندان آزاد شد
 کند مصرف ودار نوع ۲3 وزانهر دستگیر و به بند زنان زندان اوین منتقل گردید. او باید برای کنترل بیماری در زندان، سکونتش

پش قلب و افزایش فشار خون وی از این بابت بارها دچار ت. از روز اول مانع دسترسی او به داروهایش شدند زندان مقامات اما
 گردید.
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بهداری رفتم . اما داروهایم را کامل به بار  6برای گرفتن داروهایم »: نوشت ای در نامه 9۴ت سال شمحمدی در اواخر اردیبه
چون خیلی سر و صدا برایت می کنند قاضی حکم شدیدی خواهد »نصیری پور من را تهدید کرد که مقام قضایي، دهند. نمی
  «.«داد

او را با دستبند به بیمارستان  مأموران، انتقال به بیمارستان مشکالت جدیدی برای این زندانی سیاسی به ارمغان آورد. 9۴در آذر 
. خانم ا در بیاوردرکاپشنش  که از او خواست برای معاینهپزشک را باز نکردند.  کرده و حتی در داخل مطب هم آنمنتقل 

موران است، اگر خواستیم باز تشخیص با مأ»مامور جواب داد:  «.کنید باید دستبند را باز کنیدفکر نمی»: به مأموران گفتمحمدی 
ه مستقیم و معاینه شدند. این پزشک ایستاده و مانع مکالمماموران حتی در مواقعی بین بیمار و  «.کنیمکنیم اگر نه، باز نمیمی

این  .نکردند، محل را ترک «ردمی کلباس عوض »برای معاینه باید که خانم محمدی  را از این هم فراتر گذاشته و وقتی ماموران پا
 قال نرگس محمدی به بهداری شد.انتها اعتراض این زندانی سیاسی را به دنبال داشت و نهایتًا باعث باال رفتن فشار خون و برخورد

 وی علیه را جدیدی پرونده ،139۴ سال دیماه اواخر در حق خواهی این زندانی سیاسی، بهانه جدیدی به ماموران اطالعات داد که
  .ل افزایش دهندسا 16حکم زندان او را به  نمایند و نهایتًا او علیه مجازات اشد خواست در و انداخته جریان به

او با فرزندانش  ساله است که خارج از کشور زندگی می کنند اما مقامات زندان از تماس 9کودک  ۲نرگس محمدی مادر 
روز مقامات را  1۸پس از و ادست به اعتصاب غذا بزند. اعتصاب  9۵جلوگیری می کنند. این امر باعث شد که او در تیر ماه سال 

 یا کنند. هامکان تماس او با فرزندانش را م دمجبور شدنآنها به عقب نشینی واداشت و 

 

 مریم نقاش زرگران
 گسترش» طریق از نظام علیه تبلیغ و ملی امنیت علیه تبانی و اتهام: اجتماع

 «کشور داخل در خانگی کلیساهای
 سال زندان ۴حکم: 

دارد بر این اساس وی  قلب جراحی مبتال است و سابقه ASD قلبی او به بیماری
مریم  .باشد دور بشود، استرس ی که موجبفضای از پزشکان باید مطلقًاطبق تجویز 

 کمر دیسک و گوش لیل شرایط زندان به مشکله دنقاش زرگران عالوه بر این، ب
 . است شده هم مبتال دست و گردن آرتروز و

اما بدون اینکه بتواند ریل  روز اعتصاب غذا مجبور شدند به او مرخصی درمانی بدهند 11مقامات زندان تنها یک بار بعد از 
 درمانش را به انتها برساند مجددا وی را به زندان احضار نمودند.

 
 صفیه صادقی

 پژاک حزب در عضویت طریق از اتهام: محاربه
 سال زندان 1۵حکم: 

 زندان سنندج محل حبس:
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 مدارک همه وجود یرغمعل زندان ماموران. روستروبه کلیه یک دادن دست از خطر با و بردمی رنج کلیه و قلب بیماری از وی
 .کنندمی جلوگیری بیمارستان به او اعزام از پزشکی

 
 نسیم باقری

 بهایی آنالین دانشگاه در فعالیت طریق از کشور امنیت علیه اتهام: اقدام
 سال زندان ۴حکم: 

 است. محروم درمان از و برد می رنج تیروئید بیماری از
 

 فاطمه رهنما
 مجاهدین سازمان با همکاری طریق از محاربهاتهام: 

 سال زندان 1۰حکم: 
در حال سپری کردن هشتمین سال اسارت خود در زندان فاطمه رهنما 

 در درمان از روحی بیماری و سرطان علیرغموی  اهواز می باشد.
  .است محروم زندان از خارج

 
 مهوش شهریاری

 اتهام: مدیریت یک گروه بهایی
 زندانسال  1۰حکم: 

 و است اما از حق مرخصی ساله بحرانی 6۴وضعیت سالمتی این زندانی عقیدتی 
 می باشد. محروم خانواده با دیدار

 که بهشده  استخوان پوکی دچار و فقر غذایی زندان سوءتغذیه دلیله وی ب
مرخصی  کماکان با زندان انجامیده است. با این وجود مسئولین لگن شکستگی

 .فت می کننداستعالجی او مخال

 
 گلناز آهنگ خوش

 (کردی احزاب از یکی به شدن ملحق قصد) اتهام: محاربه
  حکم: بالتکلیف

 زندان مرکزی ارومیه محل حبس:
نیروهای سپاه پاسداران در هنگام دستگیری او به توپ باران منطقه مبادرت کردند که باعث جراحت این فعال سیاسی شد. آنها 

 و با همین وضعیت برای بازجویی بردند. سپس او را دستگیر نموده
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 فریده خوشنام
 کردستان اقلیم حکومت اطالعات با موثق ارتباط طریق ار کشور امنیت عیله اتهام: اقدام

 کرمان زندان به تبعید و شالق ضربه٨٠ حبس، سال١٤حکم: 
 زندان کرمان محل حبس:

 از بعد. شد بازداشت تابت ترکش مجروح شد و در همین حالصبا اتوسط نیروهای سپاه پاسداران،  منطقه باران توپ دلیل به
 داشت. رارق بازجویی تحت روز ۴۰ بمدت شده و منتقل ارومیه در سپاه امنیتی بازداشتگاه مستقیما به بازداشت،

 

 قدریه قادری
 ایجاد و حزب این نفع به تبلیغ طریق از ملی امنیت علیه اقدام و ک.ک.پ در اتهام: عضویت

 شهری سازماندهی
  تبعید و حبس سال ۷حکم: 
 مبتال دست یک حسیبی و شدید سردردهاي گوش،  عفونت به زندان دوران طول در قادری قدریه

 اما است، داده اسکنتیسی آزمایش درخواست او، بیماری تشخیص برای متخصص پزشک. شد
 .تاکنون از اعزام او سر باز زده اند زندان مسئولین

 
 حکیمیراضیه 

 (پژاک در عضویت قصد) اتهام: محاربه
  حکم: بالتکلیف

 ابتدا سپاه نیروهای شد. زخمی و گرفت قرار گلوله اصابت مورد پاسداران سپاه نیروهای تیراندازی نتیجه در بازداشت هنگام به وی
 ارومیه در سپاه امنیتی بازداشگاه به بازجویی بردند اما تنها بعد از دو روز بدون طی مراحل درمان وی را جهت او را به بیمارستان

 1393ماه در وضعیت مجروح در شرایط انفرادی و بازجویی به سر برد. راضیه حکیمی که از شهریور  1نمودند. وی به مدت  منتقل
 می رنج ها زخم لمح عفونت از نیز اکنون در زندان رها شده و هم مداوا بدون امنیتی بهانه در اسارت به سر می برد، کماکان به

.برد  

 
 عبدالباقی میر دخت نوشین

 اکاذیب نشر نظام، علیه تبلیغ مقدسات، به توهین نظام، علیه تبانی و اجتماع ملی، امنیت علیه اتهام: اقدام
 ماه زندان 9 و سال 3۴حکم: 

عدم تحمل کیفری  بیماری و سن دلیل کهولت به. برد می رنج اسکیزوفرنی بیماری سال سن دارد و از 6۴این زندانی سیاسی 
 . شود می نگهداری زندان در همچنان اما شده است، صادر برایش
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------------------------------------------------------------------------------------ 
 بخشهایی از قوانین بین المللی:

 2005سال  – برای مقامات زندان حقوق بشر بین المللیاستانداردهای 
 حق درمان زندانیان:  -بخش چهارم

 حقوق بشر است. از : برخورداری از باالترین استاندارد سالمت فیزیکی و روانی قابل دسترسی36ماده 
 قرار بگیرند.آزمایش پزشکی تحت است که همه زندانیان به محض ورود به زندان یا بازداشتگاه  ضروری: 3۷ماده 
 در اختیار زندانی قرار گیرد.  رایگانصورت ه باید ب مورد نیاز رسیدگی پزشکی سپس هرگونه: 3۸ماده 
 رخوردار باشند. باالترین استاندارد سالمت فیزیکی و روانی قابل دسترس ب ازحق دارند  محبوس: زندانیان و همه افراد ۴۰ماده 
 کشور دسترسی آزاد داشته باشند. موجود درپزشکی  خدمات: زندانیان باید به ۴1ماده 
 کی اتخاذ شود.در زمینه پزش ذیصالحپزشکی و توسط افراد  به دلیل: تصمیم گیری در مورد سالمت زندانی تنها می تواند ۴۲ماده

و روانی برخوردار شکی دندانپز ایمراقبت ه از جمله پزشکیخدمات انواع امکانات مناسب پزشکی برای ارائه کادر و همه زندانها باید از : ۴۴ماده 
 زندان منتقل شوند.  تخصصیری یا بیمارستانهای که نمی توانند در زندان درمان شوند مانند بیماران روانی باید به بیمارستانهای شه باشند. زندانیان بیماری

  :۹اصل  – نیانارفتار با زند پایه در رابطه بااصول 
 کشور دسترسی داشته باشند. موجود درپزشکی  خدماتبه حقوقی شان، بدون تبعیض ناشی از وضعیت  باید زندانیان

  :۱2ماده   -حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  بین المللیمیثاق 
 رسمیت می شناسند. کشورهای عضو این میثاق حق برخورداری از باالترین سطح سالمت جسمی و روانی در دسترس  را برای همه افراد به

 :۱۱ضابطه  –)ضوابط بانکوک(  ای رفتار با زنان زندانی و اقدامات جایگزین حبس برای زنان مجرمملل متحد بر ضوابط
پزشک به دلیل و  جود داشته باشدواینکه از نظر پزشک شرایط استثنائی مگر  حضود داشته باشدآزمایشات پزشکی تنها کادر پزشکی می تواند  حیندر 

 1۰اشد چنانچه در  ضابطه ب حضور یکی از کارکنان زندان باشد و یا زن زندانی به طور مشخص خواستار حضور یکی از کارکنان متقاضی  امنیتی
 پاراگراف دوم ذکر شده است. 
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 .جلوگیری از مالقات و تماس تلفنی ۶

قات و تماس تلفنی از جمله د. مالنرزندانهای رژیم ایران هیچ ضابطه و روش استانداردی برای ارائه حق مالقات به زندانی ندا
 نند. کفشار وارد  روی زندانیتا  به گروگان گرفته می شوندمقامات زندانها  توسطحقوق زندانیان است که 

مالقات  یکج از زندان از طریق در زندان اوین امکان تماس تلفنی برای زنان زندانی سیاسی وجود ندارد. ارتباط زندانیان با خار
دیدار از پشت یک شیشه کثیف  خانواده میسر است. مالقات کابینی یعنی 1و تنها با اعضاء درجه دقیقه  ۲۰هفتگی به مدت کابینی 

 موران زندان.أو کدر و مکالمه از طریق گوشی و تحت کنترل کامل م
 ان قائل نیستند.  سنندج و یاسوج هیچ حق مالقاتی برای زندانی ،مثل خوی ییرستانهاهخصوص در شه بسیاری زندان ها ب
  ت طوالنی خراب هستند. تلفن ها نیز معمواًل به مداند و زندانیان سیاسی زن از حق مالقات حضوری محرومدر زندان سنندج 

شود و در پایان زمان مالقات می در وسط مالقات قطع . معمواًل گوشیانجام می شوند استرس و عجله با در زندان یزد مالقات ها
 برای جبران زمان قطعی گوشی وجود ندارد.هیچ نرمشی 

 .ندمحرومنیز یافت نامه این زندانیان از ارسال و درمالقات به بهانه های مختلف قطع می شود. در زندان وکیل آباد مشهد 
یه بی قانونی ها ی زندانیان سیاسی علقطع مالقات و تماس در بعضی مواقع نیز به عنوان شیوه تنبیه زندانیان به کارگرفته می شود. وقت

انواده خود منتقل کنند با تنبیه خاعتراض کنند، یا زمانی که اخباری از شرایط زندان را به  ان بندیا رفتارهای غیرانسانی پاسدار
 د. نین تنبیهات به اوج می رسمواجه می شوند. وقتی یک زندانی موفق شود نامه یا بیانیه ای را به بیرون از زندان درز بدهد ا

پرونده جدید و  باز کردنادی و سلول انفرانتقال به هات از قطع تلفن و مالقات شروع می شود و بسته به درجه خشم مقامات تا تنبی
 در مواردی تا تبعید زندانی پیش می رود. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 بین المللی:بخشهایی از قوانین 

 استانداردهای بین المللی حقوق بشر برای مقامات زندان
 تماس زندانیان با دنیای خارج  -بخش هفتم

 : هیچکس نباید سوژه دخالت خودسرانه در حریم خصوصی، خانواده، منزل و نامه نگاری با خانواده خود شود.۸۴ماده 
 خارج از زندان بخصوص با خانواده خود برخوردار باشند.: همه زندانیان باید از حق ارتباط با دنیای ۸۵ماده 

 ضوابط ملل متحد برای رفتار با زندانیان زن و اقدامات جایگزین حبس برای زنان مجرم )ضوابط بانکوک(
 اقدامات انضباطی برای زنان زندانی نباید شامل ممنوعیت تماسهای خانوادگی به خصوص با فرزندان شود.  :۲3ضابطه 
شکالت مهرکجا که امکانش باشد، ق شود. تسهیل و تشوی معقولهمه طرق  از: تماس زنان زندانی با فرزندان، سرپرست فرزندان و نماینده قانونی شان باید ۲6ضابطه 

 دور از محل سکونتشان نگهداری می شود باید تعدیل شود. زنانی که در بازداشتگاههای
به جامعه تشویق و در  آنان برگشت وبرای تضمین سالمت روانی  مهمشرط پیش عنوان یک ه ن زندانی را بزنابا : مقامات زندان باید مالقات ۴3 ضابطه

 حد امکان تسهیل کنند.
برنامه های  خدمات و گزینه هایی مانند مرخصی، زندان باز، مراکز بازپروری ومقامات زندان باید در  حداکثر وجه ممکن  در رابطه با زنان زندانی: ۴۵ ضابطه

مرحله ممکن مجددًا را در سریع ترین شان و رابطه آنان با خانواده  تقلیلآنان را  سوءشهرت، تسهیلاز زندان به آزادی را  آنهاانتقال روند  تا را به کار بگیرند اجتماعی
 برقرار کنند. 
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 برخی زندانیان سیاسی که از مالقات محروم بوده اند
 

محل  مالقات و مرخصی
 اسارت

تاریخ  اتهام حکم
 دستگیری

نام و نام  سن
 خانوادگی

 ردیف

سال را بدون مالقات و  1۲تاکنون 
 مرخصی گذرانده است.

زندان 
 کرمان

جاسوسی برای کشور بیگانه و فعالیت  سال 9
  تبلیغی علیه نظام

سودابه  31 13۸3خرداد 
 خانیحسن

١ 

سال را بدون مالقات و  11تاکنون 
 مرخصی گذرانده است.

زندان 
 کرمان

ضربه ٨٠سال حبس، ١٤
شالق و تبعید به زندان 

  کرمان

اقدام عیله امنیت کشور ار طریق 
ارتباط موثق با اطالعات حکومت 

 اقلیم کردستان

فریده  3۲ 13۸۴/۵/۷
 خوشنام

2 

سال را بدون مالقات سپری کرده  9
 است

زندان 
مرکزی 

 کرمان

سال حبس و تبعید به ١٧
  زندان کرمان

ُکرد  عضویت در یکی از احزاب
 مخالف نظام و اقدام علیه امنیت نظام

اردیبهشت 
13۸6 

 ٣ هاجر پیری 33

سال  از حق مالقات محروم  ۸به مدت 
 بوده است

محاربه از طریق عضویت در حزب  حبس ابد زندان خوی
 پژاک

زینب  3۴ 13۸6/1۲/۲6
 جاللیان

٤ 

سال را بدون مرخصی و  6تاکنون 
 مالقات سپری کرده است

همکاری با احزاب مخالف، از طریق  سال 9 اوین
 در اعتراض به اعدام 

اردیبهشت 
13۸9 

مریم   
 مقدسی 

5 

زندان  از مالقات و تماس محروم است
مرکزی 

  سنندج

محاربه از طریق عضویت در حزب  سال 1۵
 پژاک

صفیه  ۲۵ 13۸9آبان 
 صادقی

6 

گونه دوران حبس اول را بدون هیچ
 مرخصی و مالقاتی گذراند.

انتقال به زندان کرمان دست پس از 
ماه از تماس و مالقات محروم  2.5کم 

بوده است. هم اکنون به دلیل تبعید 
شهر دور  از محل سکونت، مادر پیر 

ساعت با  2٠باید برای مالقات با او 
اتوبوس مسافرت کند که عمال مالقات 

 را به میمنیمم می رساند

زندان 
  کرمان

سال زندان و تبعید به ٤
  کرمانزندان 

تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و 
 همکاری با یکی از احزاب کرد

افسانه  2٨ 139۵/۵/31
 بایزیدی

٧ 

گونه ماه را بدون هیچ ۵تاکنون 
 اندمرخصی و مالقاتی گذرانده

زندان 
 کرمان

ماه زندان و ١سال و ٣
 تبعید به زندان کرمان

سهیال  ۲۷ 139۵/۵/19 همکاری با حزب دمکرات
 مینایی

۸ 

زندان  سال محروم از مالقات حضوری 1
  همدان

سال حبس و تبعید به ٣
  زندان مهاباد

الوین  ۲6 139۴/۵/۲۴ همکاری با یکی از احزاب کردستانی
 کریمی

9 
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 اعتصاب غذا. ۷
 در میانمی بسیار رایج عنوان اقداه ل شود اما هم اکنون بسآخرین اقدامی است که زندانی می تواند به آن متواعتصاب غذا 

قض بسیار فراگیر حقوق . تعدد موارد اعتصاب غذا بیانگر نبرای اعتراض و مقاومت در آمده استزندانیان سیاسی و عقیدتی 
زندانی وقتي دست به  از جان و سالمت خود براي اعتراض نمی یابند. در واقع یک ءزندانیان است که راهی جز پرداخت بها

هیچ راه دیگری  وایی نرسیده جرسیدن به حقوقش را دنبال کرده اما به قانونی برای تمامی راههای  غذا می زند که قباًلاعتصاب 
  یابد.در مقابل خود نمی 

ی اعتصاب غذا نه تنها هیچ باقی می گذارد. مقامات زندان در طول روزها زندانیاناعتصاب غذا آثار جبران ناپذیری بر سالمت 
زار و اذیت علیه او را باال می برند نی و رفاهی برای زندانی اعتصابي فراهم نمی کنند بلکه تا می توانند فشار تهدید و آامکان درما

ها و آسیب هایی که جسم زندانی تا او را به تسلیم وادارند. پس از پایان اعتصاب نیز در داخل زندان امکانی برای جبران  کمبود
ا هم نمی پذیرند و از کمک به مین می شود رأنبانها امکاناتی که از طریق خانواده هاي زندانیان تمتحمل شده وجود ندارد. زندا
ند و در ادامه دوران زندان بدتر کنند. در نتیجه، آثار اعتصاب غذا برای همیشه بر جسم او باقی می مازندانی اعتصابي جلوگیری می

 هم می شود. 
تا بدین وسیله صداي  اضر می شوند قیمت گزاف این حرکت اعتراضی را به جان بخرندبا همه این اوصاف، زندانیان سیاسی ح

پس افکار عمومی و همچنین در اعتراضشان به بیرون از زندان راه پیدا كند. وقتی صدای زندانی اعتصابی در بین خانواده ها و س
ر چند که این عقب نشینی ها هنشینی پیدا نمی کند.  نهادهای بین المللی پژواک پیدا می کند رژیم در اکثر موارد راهی جز عقب

سیاسي در زندانهاي  زندانیانرسد، اما یک پیروزی و فتح بزرگ براي مقطعی است و هرگز زندانی به همه خواسته هایش نمی
فشارهاي طاقت حت شكنجه و كه خارج از تمام نرم هاي بین المللي به زندان افتاده و دوران زندان را ت محسوب می شودایران 

 فرسا سپري میكنند. 
 

 مریم نقاش زرگران 

مریم نقاش زرگران، معلم موسیقی کودکان و نوکیش 
زندان اوین به سر  زناندر بند  139۲تیر  ۲۴مسیحی از 

 برد. می
عدم رسیدگی به وضعیت پرونده، در اعتراض به  او

عدم آزادی مشروط و مخالفت با اعطای  و هابیماری
 139۵خردادماه سال  1۷درمانی اولین بار در مرخصی 
روز اعتصاب غذا نمود تا اینکه به قید وثیقه  11به مدت 

http://women.ncr-iran.org/fa


 
womenncri@    NCRI Women’s Committee   iran.org/fa-http://women.ncr 

 
27 

 

او را قبل از اتمام پروسه ، . با این حال مقامات رژیم ایران با تهدید به ضبط وثیقهشداعزام درمانی به مرخصی  میلیون تومانی ٧٠
 درمانی اش مجبور به بازگشت به زندان نمودند. 

 ۲۷بار اعتصاب او د. این زدست به اعتصاب غذا  ١٣95 تیر 1۵زندان، برای دومین بار در  همریم نقاش زرگران پس از مراجعه ب
  روز ادامه داشت.

سال  ۴ز طریق اجتماع و تبانی به به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ادادگاه انقالب  2٨خانم زرگران توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه 
 حبس تعزیری محکوم شده است در حالی که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.

 
روز  1۸ذا زد و پس از در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب غ 139۵نرگس محمدی در تیرماه 

 یم ایران را به عقب نشینی واداشت.مقامات رژ

 

ن به حقوق اولیه خود و سایر عالوه بر این زندانیان سیاسی سابق نسرین ستوده و آتنا فرقدانی نیز مدت های طوالنی برای رسید
ز روز ا 6۰موع دست کم روز و نسرین ستوده در مج ۲۴زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. آتنا فرقدانی در مجموع دست کم 

 سر بردند.ه خود را در اعتصاب غذای تر و خشک ب دوره زندان
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 منفرد مریم اکبری -یک نمونه جامع . ۸
خانواده خود  اعضاءلفنی با پس از تماس ت ١٣٨٨سال  در دیماه می باشد. وی صاحب سه فرزند دختر ،ساله ۴1مریم اکبری منفرد، 

 دستگیر شد.  ن خلق ایراناری با سازمان مجاهدیمحاربه از طریق همککه از اعضاء سازمان مجاهدین خلق می باشند، به اتهام 
 ١5دقیقه ای به  ۵دادگاه  مریم اکبری در طی همه مراحل بازجویی و دادرسی اساسًا از دسترسی به وکیل محروم بود. وی در یک

اعدام  حکم ر بچه هایشمن لطف کردم به خاط»در دفاع از این حکم ناعادالنه گفت:  دادگاهقاضی دید. سال زندان محکوم گر
 «.ندادم

انده است. وی سخت ترین شرایط گذر درسال از دوره حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی  ۸مریم اکبری تابه حال 
به سر می  اوین زندان نانزبند نیز در  هم اکنون تجربه کرده ورا بند متادون اوین و ، ، گوهردشت کرجورامین زندانهای قرچک

تومان از خانواده او  ١.١5٠.٠٠٠.٠٠٠برد. این در حالی است که مقامات زندان تا به حال دو بار به بهانه صدور اجازه مرخصی مبلغ 
 اند. وثیقه دریافت کرده

تی بر اساس قوانین رژیم حس استانداردهای عدالت جهانی، بلکه نه تنها بر اسااتهام و حکمی که علیه مریم اکبری صادر شده 
سال زندان و یا ماکزیمم  1۵تا  1۰قانون مجازات رژیم ایران، مجازات محاربه بین 2٨٨و  ١9ایران نیز غیرقانونی است.  طبق ماده 

وس مردم یا ارعاب آنها، به ل یا نامکشیدن سالح به قصد جان، ما» رامحاربه جریمه نقدی است. همین قانون،  ریال 55٠.٠٠٠.٠٠٠
سالح نبرده و حتی  شکی نیست که مریم اکبری منفرد هرگز دست به .تعریف می کند« نحوي که موجب ناامني در محیط گردد

 هرگز عضو سازمان مجاهدین خلق ایران نبوده است.  
ه به صراحت به مریم گفته می شناسد. در صورتی که قاضی دادگاشخصي را  ولیت كیفريئمسهمین قانون  ١٤١عالوه بر این، ماده 

 «.کشیتو جور خواهر و برادرهایت را می»است: 
زندان مراجعه کند اما  و باید به پزشک متخصص رماتولوگ در خارج از بیماری های مختلف رنج می برداز مریم اکبری منفرد 

و به رغم اینکه  چار سنگ صفرا شددشرایط غیرانسانی زندان دوبار  . وی درکنند مستمرًا در این امر مانع تراشی می امنیتی ماموران
 نهایتًا . عمل جراحی اوکردیبه بیمارستان مخالفت م ویدادستانی تهران با اعزام ، کردندتوصیف بحرانی   پزشکان وضعیت او را

 ر گردید.آنها میس گسترده رسانیپس از ماهها تأخیر، در پی فشارهای خانواده و خبر
 یبیمار مبتال بههمچنین  اووی هم اکنون نیز با بیماری های عضالنی و استخوانی مواجه است و از دردهای شدید زانو رنج می برد. 

با وجود همه مشکالت جسمی، مقامات امنیتی مستمرًا در روند درمانی او مانع . و باید مستمرًا تحت نظر پزشک باشد استتیروئید 
 ایجاد  می کنند. 
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در اکبری منفرد عبدالرضا یم،  بازمانده خانواده ای است که اکثر اعضاء آن توسط رژیم آخوندی قتل عام شده اند. برادر مرمریم 
اما مقامات قضایی  .دشمجاهد دستگیر و به سه سال حبس محکوم  نشریهنداشت به دلیل فروش  سال بیش 1۷در حالیکه  59سال 

 .نمودند او را اعدام 6۷1در سال  و نهایتًااز آزادی او خودداری کرده  بازهم پایان دوره محکومیتش پس از

به مراسم موران امنیتی أم. م شدبه اتهام هواداری از مجاهدین اعدا 6۰شهریور سال  ۲۸منفرد در  برادر دیگر مریم، علیرضا اکبری
ه مادر یک دختر خردسال کرقیه اکبری منفرد خواهر مریم، . نمودنددستگیر خواهر مریم را مادر و ه و حمله کرد ختم علیرضا

د در جریان قتل عام سال باید یک سال بعد آزاد می شدرحالی که  و درحین سپری کردن حکم وسال زندان محکوم شد  ۸بود، به 
  .رده شدبه دار سپ 6٧

 . گردیددر اوین اعدام  6۴دستگیر و در سال  6۲غالمرضا در سال  به ناممریم  سومین برادر
 مادر مریم نیز پس از شهادت فرزندانش دچار سکته قلبی شد و جان داد.

  .استكرج زندانی هر در زندان رجایی شجرم محاربه ه است كه ب ۴مدت ه اکبری منفرد هم اکنون برضا برادر دیگر مریم، 
 مهرماه ۲۴  اده است. وی درمریم اکبری منفرد از ابتدای دستگیری مقاومت شجاعانه ای در برابر فشارهای رژیم از خود نشان د

های از خانواده و دش 6۰خواستار دادخواهی و تحقیق درباره اعدام اعضای خانواده اش در دهه رسمی  شکایتطی یک  ١٣95
 گردید.اقدامی مشابه  خواستار نیزقربانیان دهه شصت  سایر
تا با تشکیل دادگاهی  خواست منتشر شد، از ملل متحد 9۵دی  ۲روز در که  های بین المللیسازمان بهای نامه طيمجددًا  وی

 کنند. را محاکمه  6۷عادالنه، عامالن و آمران کشتار 

به طور امکانات پزشکی  از دسترسی بهمریم اکبری در یک اقدام تالفی جویانه وی را  شکایتاولین  ثبتمقامات زندان پس از 
نتقال او به بیمارستان سر باز با پزشکان هماهنگ و برنامه ریزی شده بود، از ادرمان وی کامل محروم کردند و در حالی که قرار 

 «.است گردیده، لغو «هپررو شد»ی به دلیل اینکه او برنامه درمانی و»گفت، خانواده اکبری به . دادیار زندان اوین زدند

در حالی که زندانیان بند زنان  مودانواده اش محروم نخاعضاء زندان اوین نیز وی را از مالقات با دادستان ، در ادامه این اقدامات
 .هستنداوین از امکان تماس تلفنی محروم 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------- 
زندانی سیاسی که عمدتًا از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند  ٣٠٠٠٠چندماه  تنهابنابر فتوای شخص خمینی، طی  ١٣6٧. رژیم آخوندی در سال 1

ام به این برای اطالعات بیشتر در مورد این قتل ع را قتل عام نمود. خواهر و یک برادر مریم اکبری منفرد نیز در جریان همین قتل عام اعدام شدند.
 www.iran1988.orgآدرس مراجعه کنید. 
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 ط زندانها. شرای۹
ر چارچوب نظام والیت فقیه دزندانهای رژیم آخوندی به طور عام از هیچیک از استانداردهای بین المللی تبعیت نمی کنند. حتی 

نان زندانی صحبت می کنیم، شرایط نیز هیچ استانداردی برای وضعیت زندانها و رفتار با زندانیان وجود ندارد. اما وقتی در مورد ز
 بسا بغرنج تر است. 

اصل  اقعیت هم توجه داشت کهوباید به این گرا  بسیار آسیب پذیرند. طه مقامات زن ستیز یک رژیم بنیاددر زندان و زیر سل زنان
 . ار داردقراساسًا در اختیار اکثریت مردان زندانی  نیز ساختار زندان ها و حداقل امکانات موجود در آنها

ی سقف و دیوارهای سالمی نباری نگهداری می شوند که در بسیاری موارد حتزنان عمومًا در ساختمانها و اتاقهای متروکه و ا
 ظر فاجعه بار است.ندارد و هرگز به عنوان محل اقامت تعدادی انسان ساخته نشده اند. وضعیت زندانهای زنان از هر ن

  
 ظرفیت زندانها و آمار باالی زندانیان 

بیش از ظرفیت  ان بسادانیبوده و تعداد زنروبرو  جمعیت اخیر با افزایش هایطی سالتحت حاکمیت سرکوبگر آخوندها  یزندانها
اجازه  حتیمساحت کم اتاق انها در بعضی زند برابر ظرفیت محل است. ۴تعداد زندانیان در بندهای زنان بین دو تا  .استها زندان 

 دهد. را نمی زندانی بهقدم زدن 

 

 وضعیت بهداشتی  
شتی زندانهای زنان بسا ضعیت بهدامحیطی تمیز و بهداشتی دارند. اما تحت نظام زن ستیز حاکم بر ایران وزنان به طور خاص نیاز به 

ایی برای محروم کردن زنان از جتر از سایر زندانها است. بند های زنان زیر ساخت تأسیساتی یک زندان را ندارد و فقط فاجعه بار
 است.  شانهمه حقوق

 ١9٠ ن قرچک هر سوله با تقریبًادر زندابا سرویس های بهداشتی موجود در هیچکدام از زندانها ندارد. تعداد زندانیان هیچ تناسبی 
  .هستندخراب  اًلکام نیمی از آنها دارد که معموالً  حمام۴و دستشویی  ۴ نفر جمعیت، تنها

آب  سیاری ساعات روزبدارد و اغلب زندانیان مجبورند با آب سرد استحمام کنند. در  وجود یک ساعت در روز تنها آب گرم
محل آبخوری،  توالت ها .ی باشدممحدود دقیقه در هفته ١٠تنها به  بعضی زندانها زمان استحمام زندانیاندر . می باشدقطع کاماًل 

 .هم هستظرفشویی و رختشویی زندانیان 
عبارت است از حمام ارد. زندانیان قرار د کوچکداخل سلول حمام و دستشویی ، عادل آباد شیرازکیل آباد مشهد و وزندان در 

زندانی مجبور است در . کندبه محل به اصطالح سرویس بهداشتی منتقل میشویی شیر ظرف آب را ازیک شلنگ نسبتا بلند که 
م در کف سلول جاری ناشی از شستشوی ظروف و استحما. آب استحمام کند اندنشسته متری از سایر زندانیان که ٣-2فاصله 

 .شودمی

رشد شپش در سرشان شوند.  فضای کثیف زندان نمی توانند مانعکچل هستند چرا که در زندان قرچک ورامین بسیاری از زندانیان 
 در زندان هیچگونه ماده نظافتی وجود ندارد و راهی جز تراشیدن سر نیست.

  .را نیز باید بر لیست فجایع بهداشتی افزودموذی  حشراتموش و سایر  ومار بعضی زندانها وجود در 
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 وضعیت درمانی 

 و استخوان پوکی یماریهای. آنها همچنین از بنموده استدچار بیماری های عصبی را بسیاری از زندانیان وضعیت غیرانسانی زندان 
 رنج می برند. کمر و زانو و مفاصل درد

ود ندارد. داروهای اورژانسی برای زندانیان وج و پزشکی به شدت اسف بار است. هیچگونه امکانات زندان بهداری وضعیت
نترل ورود مواد مخدر متوقف می داروهایی که توسط خانواده ها تهیه می شود به بهانه کبه آنان نمی رسد.  موقع خاص زندانیان به

 شود.
 اورژانس و  بیمار وضعیت ا کارشکنی های بسیار انجام می شود. حتی اگربه سختی و باعزام به مراکز درمانی خارج از زندان 

ادستان که پیش برنده یید دأییدیه بدهند. سپس نوبت می رسد به تأت بهداری و پزشک قانونیباید اول رئیس ، باشد خطرناک
 انجامد. می طول به هاسیاستهای وزارت اطالعات می باشد. بنابراین تنها اخذ اجازه نامه ماه

برای زندانیان بیمار  یکیکتفهیچگونه رسیدگی و حتی مسئولین . بیماری های عفونی، هپاتیت و ایدز در بین زندانیان شایع است
  .این چنینی قائل نیستند

 

 و تهویه سرمایش 

برای تهویه هوا،   سیستمترین عدم وجود کوچکسلول ها عمومًا هیچ امکان تهویه ندارند و همه منافذ رو به بیرون بسته است. 
 را بدتر کرده است.بار بهداشتی وضعیت اسف
  جدی شده اند. های به دلیل زندگی در محیط فاقد نور کافی دچار آسیباغلب زندانیان 

 .سر می کنندهویه تگونه کولرها در موارد متعدد خراب هستند و زندانیان ماههای گرم تابستان را در اتاقهای فاقد هر
 

 هواخوری ورزش و 

اتاق هایی بلکه ندانیان، برای تنفس زباز هایی  محوطهزنان بسیار بسیار کوچکند. هواخوری ها نه  بندهایهواخوری های محیط 
ها در بعضی از زندانها عالوه بر  این محل. هستند که هرگز تناسبی با تعداد زندانیان ندارندرهای بلند اما بدون سقف ابا دیو بسته

 هواخوری محل خشک کردن لباس زندانیان نیز می باشد. 
 

 محل استراحت 

رای زندانیان وجود دارد که در بندهای زنان، حتی محل استراحت زندانیان نیز در نظر گرفته نشده است. تخت های فلزی محدود ب
ت. همین تخت ها نیز میله های فلزی تخت با جسم زندانی اسواسطه نازک تنها پتوهای سربازی تشکی روی آن موجود نیست. 

م برای زنان زندانی ندارند. این هتناسبی با تعداد زندانیان ندارد. برخی زندانها مانند زندان عادل آباد شیراز حتی یک عدد تخت 
 داشتی به صبح برسانند. زندانیان محبورند شب های متمادی را روی زمین های سرد و نمور و غیر به
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 شرایط تغذیه 

میزان  فاقد مواد نیازهای اولیه جسم انسان است. غذا معمواًل ازوعده های غذایی حجم و کیفیت غذای زندانها بسیار پایین است. 
در برنامه  شیر و سبزیجات و میوه اساسًا گوشت، .تشکیل می شود و نان، کمی حبوبات یب زمینی آب پز، ماکارونیسکمی 

 زندانیان وجود ندارد.
 تخم مرغ آب پز است.  وشود. بهترین شام زندان یک بار در هفته، سیب زمینی برنج با کیفیت بسیار بد و با کافور پخت می
 کار می رود.ه ه است که علیه زندانیان بیقطع همین غذای ناکافی نیز نوع دیگری تنب

 تبدیل شده است.وجود مو و حشرات در داخل غذا به عادت 
ندارند راهی جز  که استطاعت خرید آب معدنی را یزندانیانندارد. در زندان قرچک ورامین حتی آب خوردن سالم وجود 

 آشامیدن آب شور نمی یابند.  

 
 امنیت زندانیان و عدم تفکیک جرائم 

د زندان ندار زن ندانیان سیاسیبه نام بند ز ی که بندییتنها زندانهادر بندهای زنان اساسًا اصل تفکیک جرایم رعایت نمی شود. 
 .هستنداوین و وکیل آباد مشهد 

 ر زندان قرچک ورامینخطرناک نگهداری می شوند. د زندانیان سیاسی در میان مجرمان اجتماعی و بعضًا ،زندانها سایردر 
در زندانی  ١٠٠ارومیه  ندانزدر  می کنند.زندگی و انواع مجرمین زیر حکم اعدام زندانی  ۴۵نزدیک به  زندانیان سیاسی در میان

 .انتظار حکم اعدام در کنار زندانیان سیاسی هستند
ین زندانیان چند مورد دست به بیماران روانی نیز از میان زندانیان خارج نشده و هیچ رسیدگی به وضعیت آنها صورت نمی گیرد. ا

  .تجاوز منجر به قتل علیه سایر زندانیان زده اند
 دنبال ندارد.ه ن بعوا و کشمکش توسط زندانیان عادی امری رایج است که هیچ اقدامی را از جانب مقامات زنداایجاد د

 

 تماس با جهان خارج از زندان 

گروگان گرفته شده توسط  یکی از حقوق ثبت شده زندانیان حق تماس با خانواده و نزدیکان است. این حق نیز یکی از حقوق به
وین هیچگونه امکانی برای که در هر زندان به نوعی نقض می شود. زندانیان سیاسی بند زنان زندان ا استمقامات رژیم ایران 
ر زندانها نیز زندانیان را از سای ممنوع است.مطلقًا رای زندانیان سیاسی بدر بعضی زندانها مالقات حضوری  .تماس تلفنی ندارند

 ارسال و دریافت نامه محروم نگه می دارند. 
 امکان تماس و مالقات یکی دیگر از اهرم های مقامات زندان برای تنبیه زندانیان است. قطع

 

 و تحقیر نتوهی 

های پی  شتم و ضرب و حرمت کهت و تحقیرآمیز است.  توهین و ناشایست زندانبانان و مقامات زندان با زندانیان زن بسیار رفتار
 .گذاردمی  زندانیان روی بر مخربی روانی آثاردر پی 
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اموالشان به صورت وحشیانه ای تخریب می شود و یا توقیف می زندانیانشود و وسایلهر دو روز یک بار بازرسی میسلول ها 
 ۲۴این در حالی است که همه اماکن زندان از جمله سرویس های بهداشتی دارای دوربین های مدار بسته بوده و زندانیان در . شود

 ل می باشند.ساعت شبانه روز تحت کنتر
ندان قرچک ورامین، زندانبانان زدر زندان با بازرسی های بدنی تحقیرآمیز همراه است.  زندانیان بههر خروج و ورود عالوه بر این 

این عمل مقعد و مهبل شوند.  داخلیمورد اعتماد، بازرسی  توسط زندانیان تالخت می کنند می شوند  زندانوارد زندانیانی را که 
 دشوار می شود. زندانیتا چند روز برای نشستن انجام می شود که وحشیانه آنقدر 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :حقوق زندانیان در قوانین بین المللی
 

 2005 سال - و ژنو ک نیویور -ملل متحد  - حقوق بشر و زندانها
 دهای مناسب زندگیاراستاند برخورداری از حق. سه

ایط شامل غذای مناسب، آب هرکس که از آزادی خود محروم شده است حق برخورداری از یک شرایط زندگی استاندارد را دارد. این شر :۲6ماده 
 آشامیدنی، محل زندگی، لباس و تخت خواب می شود. 

 برای زندانی باشد.  کافی، نور و امکانات گرمایشی و تهویه مساحتهوا،  حجمدارای باید محل زندگی  :۲۷ماده 
 نظرنتخاب شده و در طول شب تحت باید به دقت ا ، نفرات شریکمحل استراحت هستند ناچار به استفاده مشترک از در مواردی که زندانیان :۲۸ماده 

 د. نباش
 . هستندحقوق بشر کافی از جمله ذا و آب غ :۲9ماده 
 در دسترس باشد.  ه مواقع مورد نیازدر همند و آب آشامیدنی باید برخوردار باش مرسومدر ساعات  ی مغذی و کافیهمه زندانیان باید از غذا :3۰ماده 
 . ب می شودمحسوحقوق بشر  حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی است و از جمله عناصرعنوان یکی از ه لباس ب :31ماده 
 شند. برخوردار با آنهاه داشتن امات تمیز نگاهمه زندانیان باید از تخت جداگانه و ملحفه های تمیز و الز :3۴ماده 

 حقوق زندانیان در رابطه با سالمتی. چهار
 ست.ااز جمله حقوق بشر سالمت جسمی و روانی  استاندارد قابل دسترس در رابطه باباالترین  برخورداری از :36ماده 
 . رار بگیرندقپزشکی  گاه باید تحت معایناتبه زندان یا بازداشت وروداست که همه زندانیان به محض این پایه  شرط :3۷ماده 
 در اختیار آنان قرار گیرد.  رایگانصورت ه هر نوع درمان مورد نیاز باید ب انجام معاینات،پس از  :3۸ماده 
 برخوردار باشند.  یسدستر قابلو روانی  جسمیمان از باالترین استاندارد درزندانیان و همه افراد تحت بازداشت حق دارند  :۴۰ماده 
 کشور دسترسی آزاد داشته باشند.  موجود درزندانیان باید به همه خدمات درمانی  :۴1ماده 
 ت ورزش در هوای آزاد داشته باشند. همه زندانیان باید اگر هوا اجازه بدهد روزانه یک ساع :۵۵ماده 

 . ارتباط زندانی با دنیای خارجهفت
 باشند.  برخوردارخصوص با خانواده خود ه همه زندانیان باید از حق ارتباط با دنیای خارج ب :۸۵ماده 
 جابت شود. ا امکان در حدمحل زندگی اش نگهداری شود باید  ینزدیکدر زندانی در درخواست زندانی مبنی بر اینکه  :۸۷ماده 
 . نگاه داشته شوندمطلع  اخبار مهمزندانیان باید از  :۸۸ماده 
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 20۱۴ ، سالنیویورک –راهنمای زنان و زندان  -دفتر جرائم و مواد مخدر ملل متحد
تعلیق  از طریقاز جمله  ان را فراهم کنندودکترتیبات مراقبت از ک اجازه پیدا کنند بایدرا به عهده دارند کودکان  ی که مسئولیت مراقبت از: زنان۲ ضابطه

 کودکان.تأمین باالترین منافع  جهتقابل قبول دوره حبس به مدت 
و  رایگان اشد. از جمله نوار بهداشتینیازهای خاص بهداشتی زنان ب جهت تأمینتسهیالت و مواد الزم  دارای: محل نگهداری زنان زندانی باید ۵ ضابطه

 . زنان و کودکانفردی دسترسی منظم به آب برای بهداشت 
 شد.باخصوص با فرزندان ه ب با خانوادهتماس  ممنوعیتباطی برای زنان زندانی نباید شامل ضاقدامات ان :۲3ضابطه

 شود.و تسهیل بل قبول تشویق قاتماس زنان زندانی با خانواده از جمله فرزندان و سرپرست فرزندان و نماینده قانونی از همه طرق  :۲6ضابطه 
باشد از جمله در برای آنان  ت مثبتیمالقاتجربه  تسهیل کنندهباید در محیطی انجام شود که  هایی که کودکان را هم در برمی گیرد،مالقات :۲۸ضابطه 

 .وجود داشته باشد آزاد بین مادر و فرزند رابطه با برخورد کارکنان، و امکان ارتباط
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 گیرینتیجه 
خصوص ه لی مقید نیست بروشن است که رژیم بنیادگرای حاکم بر ایران به هیچ یک از قوانین و چارچوبهای اجرایی بین المل

 . می رسد وقتی به موضوع زندان و زندانی و علی الخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی و زنان
به قانون اساسی، قانون مدنی  ر شده برای زندانیان عقیدتی زن مشاهده می کنیم که این رژیم حتیدر بررسی اتهامات و احکام صاد

 . نیستخود نیز پایبند  کیفریو قانون 
ب دولتی بایستند تا حقوق پایمال حاکم بر ایران، زنانی که انتخاب می کنند در برابر سرکو از نظر رژیم بنیادگرای مذهبی زن ستیز

حمی غیر قابل تصور از طرف ربدترین دشمنان محسوب می شوند بنابر این باید حداکثر فشار و بی شان را بگیرند، شده خود و خلق
 مسئوالن زندان را به جان بخرند. 

بیان، آزادی اعتراض،  آمیز از حق آزادی مسالمتتفاده اس خاطره بدستگیری های خشن و خودسرانه زنان  گزارش،در این  ما
یک تماس ساده تلفنی با  با مجازات مرگ و حتی مسالمت آمیزاز موکلین، مخالفت  مسالمت آمیز، دفاع مسالمت آمیز دادخواهی

 خانواده را بررسی کردیم.  یاعضا
قانونی و احکام صادره سی غیرروند دادرمراه حبس انفرادی و ایزوالسیون، ه همچنین نحوه بازجویی از این زنان در زیر شکنجه به

با رژیم  آنهاش به عدم همکاری نه علیه آنان و همچنین ممانعت مسئولین زندان از درمان و مالقات های خانوادگی در واکنناعادال
 را به استحضار رساندیم.   

 حقوق خود حداقلرسیدن به  وبرای دریافت کمک از بیرون  تا وادار می کندزنان زندانی سیاسی را  ،یرفتار توجیه ناپذیر چنین
  .اعتصاب غذا بزنند دست به

نی با اعضاء خانواده خود در تماس تلفخاطر ه دختر که ب 3داستان مریم اکبری منفرد مادر  .ر نهایت به یک کیس جامع پرداختیمد
سال را در حبس  1۵ده اش شبرادران و خواهران قتل عام ه خاطر فعالیت های ضدحکومتی اپوزیسیون ایران دستگیر شده و باید ب

 بگذراند.
انجام دهد خود  نیادینبانسانی تحت حاکمیت فاشیسم مذهبی زن ستیز آخوندها، هر فعالیتی که یک زن برای دستیابی به حقوق 

طول عمرشان  تمامه در محاربه برخورد می شود. حتی زنانی ک تحت عنوانو با آن  محسوب می شودیک تهدید علیه امنیت ملی 
تفاق می افتد که فردی اس قوانین قرون وسطایی رژیم آخوندی، محاربه فقط زمانی احتی بر اس رده باشند.بدست به اسلحه ن

 را با سالح تهدید کند. و سایرین ها  هزندگی خانواد
رایط غیرانسانی زنانی شخصوص ه به شرایط غیر انسانی زندانها ب خواستار جلب توجهکمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران 

ان حسابرسی بین المللی بازهم این شرایط در فقدهستند.  محبوسدر این زندانها  یا اعتقاداتشانیاسی و خاطر عقاید سه که باست 
 د.  ی خود ادامه دهدهد که به رفتار خودسرانه و غیرقانون تهران این پیام را میحکومت وخیم تر شده است چرا که به 
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خواستار حقوق بشر و حقوق زنان سازمانها و فعالین مدافع  ،للیکیمسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از ارگانهای بین الم
تا زندانیان سیاسی را آزاد کرده و  می باشدرژیم ایران  به منظور افزایش فشار بر روی ایجاد یک کارزار گستردهپیوستن و 

 . رعایت کندفرزندان خردسال دارند  در رفتار با زنان زندانی به خصوص کسانی که واستاندادهای حقوق بشر را در زندانها 
به زندان  ق انسانی بنیادین خوده خاطر استفاده مسالمت آمیز از حقوسیاسی و ب ه دالیلآزادی فوری زنانی هستیم که ب خواستارما 

 افتاده اند. 
روابط و  ر مشروط کردنتاخواسجامعه بین المللی، اروپا و ایاالت متحده از کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران همچنین 

سیاسی و  زنان زندانیدی آزاوضعیتی که به روشنی در . می باشدتجارت خود با رژیم ایران بر پیشرفت حقوق بشر و حقوق زنان 
 عقیدتی سمبلیزه می شود. 

همه  کاردستور در  زیربنیادین خواسته ها و اهداف قرار گرفتن که کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران معتقد است 
 ارتباط هستند، ضروری است:کشورهایی که با رژیم ایران در 

 .زندانیان زنخصوص ه آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ب -

 رحمانه در زندانهای رژیم ایران. بی مجازاتهایکارگیری هرگونه شکنجه و ه توقف ب -

 ی و زندان.و روانی در مدت بازجویپیشرفت وضعیت حقوق بشر در ایران و حذف همه انواع شکنجه های فیزیکی  -

وزیر دادگستری  ز جملهاداشته اند،  دخالت 6۷زندانی سیاسی در سال  3۰۰۰۰پیگرد قانونی مقامات رژیم که در قتل عام  -
 ده است.شو همه دست اندرکاران دیگر همانطور که توسط زندانیان سیاسی خواسته  ،فعلی مصطفی پور محمدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://women.ncr-iran.org/fa


 
womenncri@    NCRI Women’s Committee   iran.org/fa-http://women.ncr 

 
37 

 

  مربوط به زندانیان سیاسی سابقچند کیس  ضمیمه:
ژیم ایران و نقض بنیادی ترین ربررسی کیس برخی زندانیان زن در سالهای گذشته، به ارائه تصویر کاملتری از اقدامات غیرقانونی 

 حقوق زنان ایرانی کمک می کند. 
 

 صدیقه مرادی
 سال حبس در تبعید  1۰  :حکم
 در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق ایرانهواداری و فعالیت موثر   اتهام:

 سال 6مدت حبس: 
تحت اوین  2٠9ماه را در بند  ٧دستگیر و  139۰ساله در اردیبهشت  ١٨دختر ساله مادر یک  ۵۵زندانی سیاسی صدیقه مرادی 

شکنجه گران تالش می  گذراند.بازجویی و شکنجه 
کنند. بکردند او را وادار به اعتراف تلویزیونی علیه خود 

این شکنجه ها باعث آسیب دیدگی و کاهش دید 
 چشمهای او گردید.

به زندان  ١٣9١صدیقه مرادی سال بعد در تیرماه 
قرچک ورامین منتقل شد و چند ماه را در شرایط 
سپری غیرانسانی آن زندان و در میان زندانیان خطرناک 

. مقامات زندان که از تاثیرگذاری مثبت این زندانی کرد
 ممنوع کردند.با او بر زندانیان عادی مطلع شدند خیلی زود تماس سایر زندانیان را 

ان وی سراسیمه او را به بهداری زندان منتقل همبند رسید.  ۴روی  6 و به وی به شدت افت کردفشار خون  9٤ شهریور ۷روز 
 موثراو را بدون درمان بهداری زندان شدند و انتقال وی به بیمارستانهای خارج از زندان  مانعارت اطالعات اما بازجویان وز کردند

  .گرداندبه بند باز 
که در ساختمان بند زنان  در حالی باال و پایین می رفتشد که نباید از پله پارگی مینیسک و تاندن پا وی همچنین در زندان دچار 

 ن موضوع غیرممکن است. زندان اوین رعایت ای
وی برای هر  .بردرنج میسیاتیک  و ، آرتروز گردنها از ناراحتی معده، درد شدید فک و دندان ،این زندانی سیاسی عالوه بر این

قرار ها برای وی بار این زندانی طی دوره اسارتشخانواده . داشتیک از این موارد نیاز به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان 
 از زندان ممانعت به عمل آوردند. بیرونبه از اعزام وی  زندان اما مسئولین گرفتندمتخصص  پزشک

و از بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی  ، دو بار زندان و شکنجه های رژیم آخوندی را تجربه کرده 6٠ دههطی او پیش از این نیز 
محاکمه مجریان قتل عام  شد و از ستار ه از داخل زندان منتشر کرد خواطی نامه ای ک 9۵وی در آبانماه سال می باشد.  6٧در سال 

دستگیر شدم. در این مدت من شاهد بودم که چگونه مجاهدین خلق ایران به اتهام هواداری از سازمان  6۰در سال »جمله نوشت: 
هنگام ما با شمارش صدای تیرهای شب .بردنداز زندانیان که در کنار هم بودیم را از بقیه جدا کرده و برای تیرباران می تعدادی
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که از  عام زندانیان بودمیکی از شاهدان قتل 6۷در سال  دستگیر شدم. 6۴شدیم. مجددًا در سال خالص از تیرباران آنها مطلع می
طول انجامید. از بندی که خودم در آن بودم تعداد زیادی از زندانیان را از ما جدا کرده و برای اعدام مرداد تا شهریور همان سال به

کسی را که از نظر روحی و روانی تعادل نداشت  کمشان تمام شده بود اعدام کردند.من شاهد بودم کسانی را که ح …بردند. 
رود و تصاویر و بقیه را اعدام کردند... هرگز این روزها از ذهنم بیرون نمی اعدام کردند... در یکی از بندها فقط یک نفر مانده بود

 «شدنی نیست. آن فراموش
 با حکم دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شد. 139۵آذر 3صدیقه مرادی در 

 
 

  آتنا فرقدانی
 ماه حبس تعزیری 9سال و  1۲  :حکم
 اشیتوهین به نمایندگان مجلس از طریق مهارت نقو تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی   اتهام:

 9۵تا  93ماه در سالهای  ۲۰مدت حبس: در مجموع 
به خاطر  93شهریور اول در حقوق بشر و حقوق کودکان است. وی اولین بار  مدافع و فعال کاریکاتوریستیک  آتنا فرقدانی

از نمایندگان مجلس از ادامه  کاریکاتوریکشیدن 
زندانی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد منع شد و 

در سلول انفرادی  روز آن  ۲۰ گردید. این بازداشت که
. ماه به طول انجامید دو و تحت بازجویی سپری شد،

بازداشت از داشتن وکیل و دیدار با  این در طولوی 
 خانواده محروم بود. 

زندانی سیاسی در طول این  اولین اعتصاب غذای این
به مدت  بازداشت صورت گرفت. این اعتصابدوره از 

مورد بازرسی بدنی توهین آمیز قرار او در زندان  .حالت خشک تداوم یافتروز در  2 دست کمو سپس  صورت تره بروز  ١١
 .شدمواجه موران زندان أی مآزار جسمی و روحی از سو گردید و بامتوجه نصب دوربین در داخل دستشویی و حمام گرفت و 

 . در خارج از زندان قرار گرفت او موضوع افشاگری های بعدیاین تجربیات، 

با  و همانجا دادگاه احضار شد بهبرای محاکمه به خاطر افشاگری در مورد وضعیت زندان مجددًا  93دیماه  ۲۰در آتنا فرقدانی 
به بهمن دست  2٠او از روز  منتقل شد.ورامین شده و به زندان قرچک  بازداشتدر مقابل چشمان پدر و مادرش ضرب و شتم 

دالیل این اعتصاب  وی .گردیدزندان اوین منتقل  و سپس به در بیمارستان بستری شدروز اعتصاب،  2١اعتصاب غذا زد و پس از 
اعتراض به انتقال  و زندان قرچک ورامینداری همه زندانیان زن اعم از عادی و سیاسی در ا اعتراض به شرایط غیرانسانی نگهغذا ر

نتیجه بودن این اعتصاب را پس از بیکه  شد یادآور وی .دبه زندان قرچک ورامین عنوان کراز جمله خودش زندانیان سیاسی 
  .کرده استوالن آغاز ئهای مکرر قانونی به مساعتراض
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 اوا موکلش به زندان اوین مراجعه کرد به علت دست دادن با جهت مالقات ب فرقدانی وقتی محمد مقیمی، وکیل آتناخرداد  ۲3در 
 و وکیل و موکل به رابطه نامشروع متهم شدند.  شهر منتقل شدبازداشت و سپس به زندان رجایی

اعتصاب یک پس از نیز ف این توطئه کثی .مقامات دادگستری رژیم آتنا را بر همین اساس وادار به انجام تست بکارت نمودند
 دند. این اتهام تبرئه ش رابطه باهر دو نفر در متعاقبًا به شکست انجامید و  توسط آتناروزه  3غذای 

ه پس از آن اتفاق افتاد که آتنا فرقدانی پس از پایان دوره محکومیت از زندان آزاد شد. این واقع ١٣95اردیبهشت  1۴در روز 
 تقلیل یافت. ماه  1۸به  تجدید نظر نقض و دادگاه او درماه زندان  9سال و  1۲حکومیت م

 شجاعت جایزهد در زندان بود، در حالیکه خو 2٠١5این هنرمند مدافع حقوق بشر دوبار برنده جوایز بین المللی شده است. در سال 
به او تعلق گرفت.  هاکاریکاتوریست حقوق مدافع المللیبین شبکه سوی از کاریکاتور درکشیدن   

را از آن خود ساخت. جایزه حقوق بشر واتسالو هاول وی نیز بالفاصله پس از آزادی از زندان ۲۰16در سال    

 

 نسرین ستوده
 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از وکالت ١٠سال زندان و 6 حکم:
 بشرمدافعان حقوقاقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون  اتهام:

 139۲شهریور  ۲۷تا  13۸9شهریور 13سال از  3مدت حبس: 

دستگیرشدگان قیام  تعدادی ازوکالت به خاطر « المللبشر بینسازمان حقوق»بشر و برنده جایزه حقوق حقوقدان ،نسرین ستوده
و  بشر، فعاالن حقوق زنانفعاالن حقوق، ٨٨سال 

. او پیش از افتادبه زندان  ،کودکان در معرض اعدام
اش مورد خاطر فعالیتهای حقوقیبارها به نیز بازداشت

 تهدید قرار گرفته بود.
دستگیر شد. او پس از  ۸9شهریور  13در  ستوده

 اوین 2٠9بند  در زندان انفرادیرا ز رو1۰۵ دستگیری
از هرگونه رابطه با وکیل و  وی در این مدت .سر بردبه

حضور در مراسم ختم را به اجازه زندان حتی فوت پدرش را نیز عمدًا با تأخیر به اطالعش رسانده و . مقامات اش منع شدخانواده
 او ندادند.

پس از برگزاری دادگاه اول، مقامات امنیتی رژیم پرونده جدیدی به اتهام تظاهر به بی حجابی علیه وی تشکیل دادند و نسرین 
 مه نقدی محکوم گردید. هزار تومان جری 5٠ستوده در این رابطه هم به 

ش و سایر زندانیان دست به اعتصاب یبارها در اعتراض به اعمال غیرقانونی و نقض حقوق خو سال زندان 3نسرین ستوده در طول 
 غذا زد. 

بود. اعتصاب  روز آن به صورت اعتصاب خشک 9به طول انجامید که دست کم  ٨9آبان  ۲۴مهر تا  3از اولین اعتصاب غذای وی 
 روز را تمامًا بدون حتی نوشیدن آب استقامت کرد.  ١٣آذر بود. وی این  29تا 16از  دوم غذای
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این . در اعتراض به مجازات های خانوادگی دست به اعتصاب غذا زدبار  سومینبرای  ١٣9١مهر  ۲6بار دیگر در خانم ستوده 
 ٤9پس از  91آذر  ١٤آغاز شده بود در روز  اواله س 1۲اعتصاب که به دنبال اعمال محدودیت قضایی ممنوعیت سفر علیه دختر 

 از عقب نشینی مقامات رژیم به پایان رسید.  بعدروز و 
 از زندان آزاد گردید. 9۲شهریور  2٧نسرین ستوده نهایتًا در روز   
 . ه استاو طی سالیان فعالیت خود تعدادی از جوایز معتبر بین المللی را به خود اختصاص داد 

 2٠١2سال  «ی اندیشه ساخاروفآزاد»و جایزه  2٠٠٨در سال  «حقوق بشر بین المللی»، جایزه 2٠١6در سال  «زنان بال دارند»جوایز 
 از جمله جوایز او بوده اند.  2٠١١ «قلم»و جایزه 

 
 نگار حائری

 حکم: بالتکلیف
  اتهامات متعدداتهام: 

 سال  ۴بار دستگیری طی  ۴: مدت حبس
از طریق ارسال فیلم مراسم  هواداری از سازمان مجاهدین خلق»به همراه مادر خود به اتهام  139۰اردیبهشت ماه  11در نگار حائری 

 دستگیر شد. «خاکسپاری یک مجاهد
 عهده گرفتنه ب دلیله ب 13۸۸در سال پیش از آن 

هواداری از سازمان مجاهدین »وکالت پدرش به اتهام 
با تعلیق پرونده « وکالت یک منافق از طریقخلق 

 وکالتش مواجه شد.
به خاطر پیگیری   1391وی برای بار دوم در تیر 

وضعیت نگران کننده پدرش زندانی سیاسی ماشاءاهلل 
حائری که در آن زمان در زندان رجایی شهر کرج 

مشاوره حقوقی به خانواده ئه اار اتهام دوم وی در این زماند دستگیر شد. برهای قلبی و عروقی حاد رنج میاز بیماریاسیر بود و 
 بود.سی زندانیان سیاهای 

 «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه»به اتهام  ١٣9٣در اول تیرماه برای سومین بار نگار حائری 
بود و مقامات قضایی بارها بدون ماه در زندان بالتکلیف  ٨شد. وی به مدت منتقل )قرچک( بازداشت و به زندان زنان شهر ری 

 هیچ توجیه قانونی قرار بازداشت او را تمدید کردند. 
وی همچنین از وضعیت وخیم  .دلیل آلودگی آب به عفونت چشم مبتال شده ب در طول اسارتش در زندان ورامیننگار حائری 

 بهداشتی و نبود امکان سرمایشی و قطع آب در طول تابستان گفته بود.
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ه مدت یک ماه از باو دست کم این زندانی سیاسی در طول اسارت در زندان قرچک ورامین به صورت مضاعف تحت فشار بود. 
مقامات او را در بند  ه باشند.تماس داشتدقیقه 2٠روزی  ستندتوانسایر همبندیهای او میامکان تماس تلفنی محروم بود در حالی که 

 شد. را تهدید کردند که در صورت ارتباط با او تنبیه خواهند انیانزند جداگانه ای نگه داشته و سایر
و ضمن برخوردهای غیرانسانی،  هیورش بردبه سلول زندانی سیاسی نگار حائری مأموران زندان  93در آخرین روزهای مهر ماه 

تهدید کردند در صورت انعکاس خبر یورش به سلولش او را تحت فشارهای بیشتری قرار آنها اقدام به بازرسی سلول وی کردند. 
 «جا بمیری.کاری خواهیم کرد که این» و گفتند:خواهند داد 

و یک  ته بودند قرار گرفتدان دستور گرفزندانیان عادی که از مقامات زنمورد ضرب و شتم  ١٣9٣آبان  5وی همچنین در تاریخ 
 . چشمش آسیب دید

 نگار حائری را رسمًا از شغل خود اخراج نمودند. 1393مقامات رژیم همچنین در آبان 

 ماه به قید وثیقه آزاد گردید. ۸پس از  ١٣9٣اسفند  6وی در 
له باعث أهمین مس پرداخت و آنجادر قرچک ورامین به پی گیری وضعیت زندانیان زن  خانم حائری پس از آزادی از زندان

 و دستگیری مجدد او گردید که طبق معمول بدون هیچ اتهامی صورت گرفت.احضار چندباره 

 اوین گذراند.  ۲۰9روز  را در سلول های انفرادی بند  ١٠مجددًا دستگیر شد و  9٤اردیبهشت  ۲۸حائری در روز خانم 
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 لیست زندانیان سیاسی زن در زندانهای ایران ضمیمه دوم:
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