
زن؛   جهاین�   روز

اوین             زندان در امنییت� و سیایس زنداین� زنان لیست و وضعیت آخرین

  این مناسبت در.  مارس به عنوان روز جهانی زن شناخته می شود۸خبرگزاری هرانا – روز 

حالی در دنیا گرامی داشته میشود که زنان بسیاری در سراسر ایران کماکان به خاطر

.فعالیت های مدنی یا سیاسی خود در زندان ها یا تحت اشکال مختلفی از فشار به سر می برند

به مناسبت این روز هرانا در گزارش پیش رو به ارائه آخرین لیست زنان زندانی سیاسی یا

امنیتی در زندان اوین بعنوان شناخته شده ترین محل حبس منتقدان سیاسی در ایران می

در این گزارش همچنین نگاهی اجمالی خواهد شد به مشکالت جاری زندانیان زن و. پردازد

تبعیض هایی که با آن روبرو هستند از جمله محرومیت های پزشکی، اعمال محدودیت در

در کنار این.. تماس با خانواده ها و فرزندان، عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و تعذیه و…

مشکالت به شرح وضعیت زنانی پرداخته میشود که متاثر از فعالیت همسران خود در زندان به

سر می برند، حداقل دو تن از این زنان به تازگی وضع حمل کرده و نوزادان خود را در زندان نگه

.می دارند

۱۹۷۵به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در سال 

همزمان با این روز. سازمان ملل هشتم مارس را به عنوان “روز جهانی زن” به رسمیت شناخت

که یادآور مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف است، در ایران زنان

 زن در بند زنان زندان اوین حضور دارند که عمدتا به۲۲زیادی در زندانها به سر می برند از جمله 

.دالیل سیاسی و امنیتی محکوم شده اند

این فعاالن زن به همراه جمعی از زنان و کودکانی که به دلیل فعالیت های همسران خود در

.اوین به سر می برند در شرایطی نامناسبی نگهداری می شوند

طی ماه های اخیر علی چهارمحالی، رئیس زندان اوین در توصیف این مشکالت باید اشاره کرد،

به شیوه های مختلف از جمله از طریق وزارت اطالعات، سپاه و دادستانی در حال اعمال فشار

در حالی که پس از سال ها تالش مستمر زندانیان این بند،. بر زندانیان بند زنان زندان اوین است

موفق به استیفای حق خود و کسب اجازه استفاده از تلفن شده اند که برای ارتباط با خانواده

ها و بخصوص مادران و فرزندان بسیار اهمیت دارد مدیریت زندان با اعمال سلیقه کیفیت ارتباط

.زندانیان با دنیای بیرون را به حداقل رسانده

 عصر امکان برقراری۵ صبح تا ۹این زندانیان در ابتدا از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

اما این مدت زمان، سال گذشته از. تماس تلفنی با فرزندان و اعضای خانواده خود را داشتند



در.  عصر محدود شد۳ صبح به ۱۰ عصر در همان روزها و سپس از ساعت ۳ صبح به ۹ساعت 

نهایت به صورت ناگهانی از سه ماه پیش امکان برقراری تماس تلفنی برای زندانیان این بند به

به این.  دقیقه محدود شده است۱۰و برای هر زندانی تنها به ( روزهای زوج)سه روز در هفته 

.شکل مادران محبوس در این زندان عمال از حق تماس تلفنی با فرزندان خود محروم شده اند

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

.ندارند

-از طرفی پیگیری خانواده های زندانیان محبوس در این بند و مراجعه به دادیار ناظر بر زندان 

نیز تاکنون بی نتیجه مانده و نهایتا به آنها گفته شده است که این محدودیت ها  -رستمی

مستقیما از جانب علی چهارمحالی، رئیس زندان اعمال شده و دادستانی هیچ نقشی در آنها

.نداشته است

در چنین شرایطی عمال نه تنها امکان مالقات مادران محبوس در این زندان در روزهای پنج شنبه

و جمعه با فرزندان شان از بین رفته است، بلکه تماس های تلفنی میان آنها نیز محدود به

.ساعات و روزهایی شده است که فرزندان آنها در مدرسه یا دانشگاه هستند

یکی دیگر از مشکالت اساسی این بند امکان مالقات

.بستگان سالخورده و بیمار این زندانیان با آنها است

چرا که سالن مالقات زندان اوین چهار طبقه زیر زمین

واقع شده است و به دلیل وجود پله های زیاد این افراد

توان فیزیکی رفتن به آنجا و مالقات با این زندانیان را

از سوی دیگر آسانسوری که جهت رفاه حال زندانیان و مالقات  کنندگان با پول زندانیان. ندارند

 این زندان ساخته شده بود، مدت ها است که کار نمی کند و همین امر۴مالی محبوس در بند 

باعث شده است که زندانیانی همون فاطمه مثنی، آتنا دائمی و نرگس محمدی برای ماه ها از

.مالقات مادران خود محروم بمانند

وی در. یکی دیگر از معضالت این بند کارشکنی های “خانی” رئیس بهداری زندان اوین است

بسیاری موارد علیرغم صدور دستورات و مجوزهای قضایی از جانب دادستانی مانع از اعزام

.زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان شده است

از جمله. این اقدام خودسرانه رئیس بهداری زندان با اعتراض زندانیان مواجه شده است

 دیماه۲۴ تا ۲۲نرگس محمدی و نازنین زاغری از تاریخ  اعتصاب غذای سه روزه می توان به

مانع از در این مورد خاص هم با وجود صدور مجوز از سوی دادستانی رئیس بهداری. اشاره کرد

در چنین شرایطی در یکسال اخیر تنها چهار تن از. خارج از زندان شد اعزام آنها به بیمارستان

.این زندانیان به صورت محدود با اعمال شرایط سخت به مراکز درمانی اعزام شده اند
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مواد اولیه ای که به این. از طرفی جیره غذایی و بهداشتی این زندانیان کاهش پیدا کرده است

این در حالی. زندانیان با عنوان جیره  ی ماهانه داده می شود کفاف یک هفته را هم نمی دهد

است که بسیاری از ملزومات ضروری از جیره غذایی حذف شده و این زندانیان مجبور هستند

فروشگاهی که اجناس با کیفیت. اجناس و اقالم مورد نیاز خود را از از فروشگاه زندان تهیه کنند

آن هم در. پایین را با قیمت چند برابر قیمت های درج شده روی اجناس به زندانیان می فروشد

وضعیتی که قدرت خرید این زندانیان با توجه وضعیت بد اقتصادی کشور به شدت کاهش پیدا

.کرده است

 بهمن ماه که سردترین روزهای سال به حساب۲۲همچنین این زندانیان از اوایل دی ماه تا 

سایر روزها نیز یا ساعت های طوالنی آب سرد. می آید، به صورت ممتد از آب گرم محروم بوده اند

در این شرایط با توجه به سرمای هوا و اینکه بیشتر. و گرم با هم یا آب گرم قطع بوده است

امور نظافتی داخلی زندان بر عهده زندانیان است، بیشتر آنها به آسیب های جسمی همچون

.درد استخوان دچار شده اند

در چنین شرایطی که زندانیان با مشکالت عدیده محیطی روبرو هستند، پیگیری های زندانیان

نشان داده است در طول یکسال گذشته اکثر نامه های زندانیان این بند به رئیس سازمان

از آنجا خارج نشده به( رئیس زندان)زندان های کشور پس از ضبط در دفتر علی چهارمحالی 

. مراجع ذیربط نرسیده است مقصد

پس از بررسی اجمالی آخرین وضعیت محیطی زندانیان زن در زندان اوین،در ادامه به شرح

. زن ساکن بند زنان این زندان پرداخته می شود۲۲آخرین وضعیت 

 زندان اوین که زیر نظر سازمان زندانها نیستند و۲۴۱ الف و ۲، ۲۰۹زندانیان بازداشتگاههای 

:عمدتا در شرایط امنیتی و تحت تحقیقات به سر می برند در این لیست ذکر نام نشده اند

مریم اکبری منفرد -۱

مریم اکبری منفرد، اکنون نهمین سال از حبس خود را بدون حتی یک روز

 و پس از۱۳۸۸وی در تاریخ دهم دی ماه سال . مرخصی تحمل می کند

۱۵ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۸۸حوادث عاشورای 

 سال حبس تعزیری۱۵دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 

اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان. محکوم شد

.شده اما خود آن را وارد ندانسته است

، بند متادون و بند زندان۲۰۹ ماه تحمل حبس در سلول انفرادی بند ۹خانم اکبری پس از حدود 

 به۹۰ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می کرد و در اردیبهشت ۸۹زندان اوین از مهرماه 

او در آنجا و پس از اعتراض به.  زن زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد۸همراه 

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



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

.تحمل محکومیت می کند

 مهرماه، مریم اکبری منفرد به همراه گلرخ ایرایی و آتنا دائمی با دستور۱۰روز سه شنبه 

دلیل. شدند محروم شفاهی رئیس بند زنان این زندان به مدت سه هفته از مالقات با خانواده

.این امر درگیری لفظی و شعار دادن توسط این زندانیان در سالن مالقات عنوان شده بود

 به اتهام ارتباط و عضویت۶۳ و ۶۰الزم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال های 

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

. و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند۶۷خواهرش نیز در تابستان سال 

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

.مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است

زهرا زهتاب چی -۲

 به همراه همسر و دخترش بازداشت۹۲ مهرماه ۲۴زهرا زهتاب چی در تاریخ 

 زندان اوین به بند۲۰۹ ماه حبس در سلول انفرادی بند ۱۴و بعد از تحمل 

 دادگاه انقالب۱۵ در شعبه ۹۳ آذر ۱۷وی در تاریخ . زنان این زندان منتقل شد

به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از

 سال حبس محکوم شد که این حکم پس از یک سال در دادگاه۱۲سازمان مجاهدین خلق به 

. سال حبس تعزیری کاهش یافت۱۰ به ۱۳۴تجدید نظر با اعمال ماده 

 ساله۱۵ ساله و مینا ۲۲ ساله، مادر دو فرزند به نام های نرگس ۵۰این زندانی سیاسی 

. به مرخصی اعزام شد۹۵ روز در سال ۳وی پس از سه سال یک بار و به مدت . است

نرگس محمدی -۳

 بازداشت و پس از یک هفته با قید۸۱نرگس محمدی نخستین بار در سال 

.وثیقه آزاد شد و بابت این پرونده به یک سال حبس محکوم شد

۲۰۹ مجددا بازداشت و تا تیرماه در سلول انفرادی بند ۸۹وی در خردادماه 

۹۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد و در سال ۱۰۰زندان اوین نگهداری می شد؛ سپس با تودیع وثیقه 

 سال حبس محکوم شد که۱۱به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 

. سال کاهش یافت۶این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 

۴ سال حبس تعزیری بازداشت و پس از تحمل یک ماه انفرادی و ۶ جهت تحمل ۹۱وی در سال 

ماه تبعید به زندان زنجان به دلیل بیماری و عدم تحمل کیفر آزاد شد و مجددا در اردیبهشت ماه
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 سال حبس بازداشت شد؛ برای او پرونده جدیدی نیز تشکیل۶ جهت تحمل ادامه ۹۴سال 

.شده و به بند زنان زندان اوین منتقل شد

، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام(لگام)خانم محمدی در پرونده ای دیگر به اتهام تشکیل گروه 

. ده سال از آن الزم االجرا است۱۳۴ سال حبس محکوم شد که با اعمال ماده ۱۶مجددا به 

 ساله و مادر دو فرزند است و به دستور قضایی دادستانی حق تماس و مکالمه با۴۶وی 

نرگس محمدی که به بیماری آمبولی ریه و فلج عضالنی مبتال است روز. همسر خود را ندارد

. روزه اعزام شد۳ مرخصی  به۹۷ مهرماه ۷چهارشنبه 

 دیماه به همراه نازنین زاغری در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی۲۲خانم محمدی در تاریخ 

وعده مساعد مسئوالن زده و با اعتصاب غذا به وضعیت درمانی به مدت سه روزه دست به

با این حال مسئوالن زندان به وعده خود.  دیماه به اعتصاب خود پایان دادند۲۴در تاریخ  زندان

درخواست مرخصی در حال حاضر. کردند جلوگیری عمل نکرده و مجدداً از اعزام او به بیمارستان

نرگس محمدی در انتظار تایید دادستان تهران است استعالجی .

 اسفندماه محمود بهزادی راد، وکیل نرگس محمدی از۱۴الزم به ذکر است که روز سه شنبه 

، مشروط به اینکه این اعزام در روزی صورتخبر داد موافقت مسئوالن زندان اوین با اعزام وی

بگیرد که همه پزشکان متخصص در بیمارستان ایرانمهر حضور داشته باشند و در یک روز تمامی

به جعفری نامه ای همان روز نرگس محمدی به همراه نازنین ساغری طی. معاینات انجام بگیرد

دولت آبادی، دادستان تهران اعالم کرند که در صورت تداوم عدم رسیدگی به مطالبات شان

.دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد

(مثنا)فاطمه مثنی  -۴

 توسط ماموران اداره۹۱ بهمن ماه سال ۹در تاریخ ( مثنا)فاطمه مثنی 

فرزند. اطالعات به همراه همسرش حسن صادقی و فرزندش بازداشت شد

.خانم مثنی پس از یک ماه و نیم آزاد شد

 زندان اوین نگهداری و سپس به۲۰۹ روز در سلول های انفرادی بند ۷۵فاطمه مثنی به مدت 

.بند زنان این زندان منتقل شد

 دادگاه انقالب توسط قاضی۲۶ با تودیع وثیقه موقتا آزاد و در شعبه ۹۲ دی ماه ۲۳وی در تاریخ 

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

 سال حبس محکوم شدند و اموال این خانواده ازجمله محل۱۵مجاهدین خلق هر کدام به 

وی در تاریخ. کسب آقای صادقی و منزل شخصی شان توسط نهادهای دولتی مصادره شد

 جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین۹۴هشتم مهرماه سال 

.منتقل شد

https://www.hra-news.org/letters/a-686/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19484/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19256/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19256/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19256/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19256/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19256/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19256/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-18904/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-18808/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-18808/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-18808/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-18808/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-18808/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-18808/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-18767/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17147/


خانم مثنی از. این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می کنند

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

بیشتر از دو ماه است که به دالیلی نامعلوم از مالقات با حسن صادقی، همسرش که در زندان

محرومیت این دو زندانی سیاسی از. شده است محروم رجایی شهر کرج محبوس است،

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

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

 سال سن داشت، همراه با۱۳ است؛ وی زمانی که تنها ۱۳۴۶ خرداد ۱۵خانم مثنی متولد 

اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان.  سال در زندان بود۳مادرش به مدت 

سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی از برادرانش در سال های دهه. مجاهدین خلق بود

.شصت اعدام شده اند

آزیتا رفیع زاده -۵

 و به دنبال برنامه هماهنگ دستگاه امنیتی برای۱۳۹۰در اواخر خرداد سال 

تعطیلی موسسه علمی بهاییان در حمله به منازل مدیران و تعدادی از

اساتید این موسسه، منزل خانم رفیع زاده نیز مورد تهاجم و تفتیش قرار

گرفت و کلیه کتاب های اعتقادی و مکتوبات دیگر، وسایل الکترونیکی از جمله

.لپ تاپ و کامپیوتر شخصی اش ضبط شد

آزیتا رفیع  زاده به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق ۹۳پس از تشکیل دادگاه در خرداد 

پیمان همسر او.  سال حبس تعزیری محکوم شد۴فعالیت در موسسه علمی آزاد بهاییان” به 

۹۴وی در آبان ماه سال .  سال حبس محکوم شد۵نیز با همین اتهام به تحمل  کوشکباغی

پس از دریافت ابالغیه اجرای حکم، خود را به دادسرای اوین معرفی کرد و از آن زمان تحمل

زمانی که همسر خانم رفیع زاده برای مالقات در تاریخ نهم اسفندماه سال. حبس می کند

 زندان۸گذشته به زندان اوین رفته بود، بدون اطالع قبلی دستگیر و برای اجرای حکم به بند 

.اوین منتقل شد

 ساله به نام بشیر است که در غیاب پدر و مادرش برای۱۰ ساله و مادر یک فرزند ۳۸وی 

.نگهداری به خانواده دیگری سپرده شده است

 آبان ماه در پی درگذشت پدرش جهت شرکت در مراسم خاکسپاری به۱۶این زندانی در تاریخ 

شده و مجددا به زندان بازگشت اعزام یک مرخصی کوتاه مدت .

نازنین زاغری راتکلیف -۶

نازنین زاغری راتکلیف پس از ده سال زندگی در انگلستان برای تعطیالت

 در فرودگاه بازداشت و پس از۹۵ فروردین ماه ۱۵نوروز به ایران آمد و در تاریخ 

وی پس از. یک روز از بازداشتگاه اطالعات سپاه به زندان کرمان منتقل شد

 توسط قاضی۹۵حدود دو ماه مجددا به تهران منتقل شد و در مردادماه 
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 سال حبس محکوم و در دی ماه همان۵صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 

وی پس از حدود دو سال و نیم در تاریخ یکم شهریورماه. سال به بند زنان زندان اوین منتقل شد

.سال جاری به مرخصی سه روزه اعزام و با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت

 دیماه به همراه نرگس محمدی در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به۲۲وی در تاریخ 

وعده مساعد مسئوالن زده و با اعتصاب غذا وضعیت درمانی شان به مدت سه روز دست به

با این حال مسئوالن زندان به وعده خود عمل.  دیماه به اعتصاب خود پایان داد۲۴در تاریخ  زندان

۱۴نازنین زاغری روز سه شنبه . کردند جلوگیری نکرده و مجدداً از اعزامش به بیمارستان

به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران اعالم نامه ای اسفندماه به همراه نرگس محمدی طی

.کرند که در صورت تداوم عدم رسیدگی به مطالبات شان دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد

. ساله است۴ ساله و مادر یک دختر ۴۰الزم به ذکر است که نازنین زاغری 

نسرین ستوده -۷

۱۳۹۷ خرداد ۲۳نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ 

.در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است

، وکیل دادگستری، نسرین ستوده در حال حاضر بهبه گفته پیام درفشان

که در کیفرخواست وی وجود-خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی 

، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در-ندارد

.زندان به سر می برد

 دادگاه انقالب تهران در یک پرونده، نسرین ستوده را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه۲۸شعبه 

۳۶امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم کرده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به شعبه 

.دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است

پرونده دوم وی نیز شامل شکایات متعدد از ناحیه مدعی العموم است که این پرونده نیز در

. دادگاه انقالب تهران مفتوح است۲۸شعبه 

نسرین ستوده که توسط معاون دادستان عمومی و انقالب و سرپرست کیفرخواست در شرح

 تهران در شهریورماه سال جاری صادر شده است عناوین اتهامی “اجتماع و۳۳دادسرای ناحیه 

تبانی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون

مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح”، “تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم

آوردن موجبات آن”، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی”، “اخالل در نظم

و آسایش عمومی”، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” علیه وی مطرح شده

.است
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 دادگاه انقالب تهران برگزار شده۲۸ دی ماه در شعبه ۹وی در جلسه دادگاهی که در تاریخ 

با این حال. است به صورت غیابی و از بابت هفت عنوان اتهامی مورد محاکمه قرار گرفته است

.تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ حکمی به وی ابالغ نشده است

 آبان ماه از۲۰نسرین ستوده که بارها به دالیل واهی ممنوع المالقات شده است در تاریخ 

رئیس زندان اوین و معاون قضایی این زندان به خاطر صدور دستور ممنوع المالقات

شد برداشته  آبان ماه ممنوع المالقاتی وی۲۹کرد و در تاریخ  شکایت شدنش .

 اسفندماه، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه و کمپینی نسبت به طرح۱۵روز چهارشنبه 

در این بیانیه اشاره شده بود که خطر. اتهامات سنگین علیه نسرین ستوده واکنش نشان داد

تهدید می کند  ضربه شالق نسرین ستوده را۱۴۸ سال حبس و ۳۴محکومیت  .

 سال۱۱ نیز بازداشت و به ۸۹الزم به ذکر است نسرین ستوده پیش از این شهریورماه سال 

 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰حبس، 

. سال محرومیت از وکالت کاهش یافت۱۰ سال حبس و ۶این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 

اقدام علیه امنیت» به اتهام ۱۳۹۲ شهریور ۲۷ تا ۱۳۸۹ شهریور ۱۳این وکیل دادگستری از 

پس از آزادی، بنا بر دستور دادگاه انتظامی وکال، مجوز وکالت. ، در زندان اوین به سر برد«ملی

. سال باطل شد۳ به مدت ۱۳۹۳وی از مهرماه 

 در اعتراض به محرومیت سه ساله اش از وکالت۱۳۹۳نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه 

این اعتراض که با حمایت و. برای چندین روز مقابل کانون وکالی دادگستری تحصن کرد

همراهی گروهی از وکالی دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او

.تمدید شد

. ساله و مادر دو فرزند به نام های مهراوه و نیما است۵۵وی 

ارس امیری -۸

و بازداشت  توسط ماموران وزارت اطالعات۹۶ اسفند ۲۳در تاریخ  ارس امیری

 میلیون تومانی از۵۰۰ اردیبهشت سال جاری با تودیع وثیقه ۳۱در تاریخ 

این دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا. آزاد شده بود زندان اوین

 شهریورماه سال جاری در پی احضار به دادسرای اوین توسط۱۶در تاریخ 

.نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد به بند زنان این زندان منتقل شده است

شده است؛ با این ارجاع  دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی۱۵به شعبه  پرونده وی

.حال کماکان حکمی صادر نشده و وی به صورت بالتکلیف در بند زنان زندان اوین به سر می برد

 ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است، در زمینه برگزاری۳۲ارس امیری 

نمایشگاه ها و جشنواره های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و بریتانیا فعال بوده و با
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 سالی که در۱۰وی در . همکاری داشته است( بریتیش کانسیل)شورای فرهنگی بریتانیا 

.بریتانیا زندگی می کرده بارها به ایران سفر کرده است

نگین قدمیان -۹

 توسط نیروهای۹۰ خرداد سال ۳، شهروند بهایی در تاریخ نگین قدمیان

در اسفندماه سال.  میلیون تومانی آزاد شد۵۰امنیتی بازداشت و با وثیقه 

 تن از شهروندان بهایی به اتهاماتی از جمله همکاری در۸ همراه ۹۱

دانشگاه مجازی بهاییان به صورت غیابی و بدون احضار به دادگاه توسط

 و۹۶ آذرماه سال ۲۵وی در تاریخ .  سال حبس تعزیری محکوم شد۵تحمل  قاضی مقیسه

 ساله خود به بند۵هنگام سفر در فرودگاه دستگیر و دو روز بعد جهت گذراندن دوران محکومیت 

.زنان زندان اوین منتقل شد

در آبان ماه سال جاری با وجود عفونت در لثه و درد شدید در ناحیه فک و دندان و همچنین

علیرغم صدور مجوز اعزام این زندانی از سوی دادیار زندان به مراکز درمانی تخصصی، رئیس

کرده بود مخالفت بهداری با اعزام وی .

 سالگی۱۸از محرومیت ها و خاطرات تلخی که از  نامه ای سرگشاده  آذرماه طی۲۵وی در 

.به عنوان یک شهروند بهایی با آن مواجه شده نوشت که متن کامل آن در هرانا منتشر شد

. است۱۳۶۲ مرداد ماه سال ۱۱نگین متولد 

ریحانه حاج ابراهیم دباغ -۱۰

۱۵وی توسط شعبه .  در زندان است۸۸از دی ماه  ریحانه حاج ابراهیم دباغ

محاربه از طریق دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام 

۱۵هواداری از سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 

 درخواست اعاده دادرسی وی در۹۵در تیرماه . حبس و تبعید محکوم شد

خانم دباغ.  ارجاع شده است۲۱ به شعبه ۹۵ شهریور ۲۰ دیوان پذیرفته و در تاریخ ۴۱شعبه 

که از بیماری کولیت روده رنج می برد، سابقه تبعید به زندان های ندامتگاه زنان قرچک و رجایی

.شهر کرج را نیز دارد

 زندان اوین نگهداری۳۵۰در بند  محسن دانشپور و پدر همسرش احمد دانشپور همسر وی

بنا به گفته. شده و طبق پرینت تعیین وضعیت زندان همچنان در بازداشت موقت هستند

مقامات قضایی پرونده احمد مفقود شده، اما بر اساس بدل دادنامه که در اختیار دادستانی

. سال حبس و احمد به اعدام محکوم شده است۲است، حکم محسن، اعدام به عالوه 

 به مرخصی اعزام۹۵ سال و چهار ماه حبس در دی ماه ۷ریحانه حاج ابراهیم دباغ پس از تحمل 

 برای تحمل باقی مانده حبس خود به بند۹۷ مرداد ۲۴وی در تا تاریخ . شد و با قید سند آزاد بود

.زنان زندان اوین بازگشت

. است۱۳۶۱ خرداد ۱۰وی متولد 
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مریم غفارمنش -۱۱

 ماموران وزارت اطالعات به منزلی در شهرک اندیشه۹۷ شهریور ۲۵در تاریخ 

کرج که گروهی از بهاییان برای آموزش های محیط زیستی به مربی گری

خانم مریم غفارمنش گرد هم آمده بودند رفته و تمامی موبایل های افراد

حاضر را گرفتند و پس از گرفتن اطالعات فردی طی فرم های جداگانه از افراد

حاضر، منزل میزبان را بازرسی و هارد کامپیوتر و کلیه آثار بهایی از جمله کتاب ها و اسناد منزل

.وی را ضبط کردند

نیروهای امنیتی مریم غفارمنش را به همراه دو تن دیگر به نام های جمیله پاکرو و کیانوش

و سپس با ضبط موبایل و کامپیوتر شخصی و هارد و اسنادش، وی را به بازداشت سلمانزاده

.زندان اوین منتقل کردند

 ماه کماکان به۶این شهروند بهایی اهل کرج در حال حاضر با گذشت نزدیک به 

در زندان به سر می برد بالتکلیف صورت .

گلرخ ابراهیمی ایرایی -۱۲

 به همراه همسرش۹۳ شهریور سال ۱۵در تاریخ  گلرخ ابراهیمی ایرایی

آرش صادقی بازداشت و دو روز در خانه امن سپاه نگهداری و سپس بعد از

 میلیون۸۰الف سپاه با تودیع وثیقه -۲ روز سلول انفرادی در بند ۲۰تحمل 

قاضی صلواتی وی را درحالی که در بیمارستان تحت عمل. تومانی آزاد شد

ماموران سپاه ثارهللا در تاریخ سوم.  سال حبس محکوم کرد۶جراحی بود، به طور غیابی به 

. بدون احضاریه کتبی جهت اجرای حکم حبس بازداشت کردند۹۵آبان ماه سال 

، همسر وی نیز پیش از او در مراجعه به اجرای احکام، بدون دریافت احضاریه کتبیآرش صادقی

 سال حبس بازداشت شده بود و در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج است۱۹برای تحمل 

.و اخیرا به دلیل بیماری سرطان تحت عمل جراحی قرار گرفته است

 سال کاهش یافت و بعد از مدتی۵ به ۱۳۴ سال حبس خانم ایرایی با اعمال ماده ۶حکم 

 بدون دلیل به زندان۹۶وی در بهمن ماه .  سال و نیم تقلیل پیدا کرد۲شامل عفو شد و به 

وی در. به زندان اوین بازگردانده شد اعتصاب غذاقرچک ورامین تبعید شد و پس از یک دوره

 مهرماه سال جاری به مدت سه هفته با دستور شفاهی رئیس بند زنان این زندان به۱۰تاریخ 

 آذرماه توسط مسئولین زندان به۱۱و در تاریخ  محروم مدت سه هفته از مالقات با خانواده

احضار شد  دادسرای اوین۵شعبه  .

آغاز این. با یکدیگر را داشته اند مالقات وی و همسرش طی سال جاری تنها دوبار اجازه

محرومیت همزمان بوده است با انتقال تنبیهی آرش صادقی، از زندان اوین به زندان رجایی

محرومیت این دو زندانی سیاسی از مالقات منظم در حالی است که در قانون. شهر کرج

پیش بینی هایی برای مالقات بین اعضای زندانی خانواده ها شده است، حتی اگر آنها در زندان

های جداگانه تحمل حبس کنند
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آتنا دائمی -۱۳

 بازداشت شد و بعد از نگهداری به مدت۹۳ مهرماه ۲۹، در تاریخ آتنا دائمی

. دی ماه به بند زنان منتقل شد۲۴الف مورخ -۲ روز در سلول انفرادی بند ۸۶

 دادگاه انقالب۲۸ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۹۴ اردیبهشت ۲۵در تاریخ 

اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین از بابت اتهامات 

. سال حبس محکوم شد۱۴به رهبری به 

۹۵ میلیون تومانی آزاد شد و دادگاه تجدید نظر وی در مردادماه ۵۵۰ تودیع وثیقه ۹۴بهمن  ۲۶

 سال تقلیل یافت و در تاریخ هفتم مهرماه همان سال۷در این دادگاه حکم وی به . برگزار شد

مورخ ششم آذرماه بدون دریافت احضاریه در منزل پدری بازداشت و در اجرای. به وی ابالغ شد

. سال حبس کاهش پیدا کرد۵ حکم نهایی به ۱۳۴احکام دادسرای اوین با اعمال ماده 

بالفاصله پرونده دیگری برای وی و دو خواهر و همسر یکی از خواهرهایش باز شد و پس از

۲عالوه بر این تاکنون . هر چهار نفر از این اتهام تبرئه شدند آتنا دائمی  روزه۵۴اعتصاب غذای 

.پرونده دیگر نیز برای وی باز شده که از هر دوی آنها تبرئه شده است

۱۹ همراه با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید و در ۹۶آتنا دائمی در بهمن ماه 

وی از حق. مجددا به بند زنان زندان اوین منتقل شد دوره اعتصاب غذا در پی یک۹۷اردیبهشت 

 مهرماه سال۱۰در تاریخ . مرخصی محروم بوده و تاکنون درخواست آزادی مشروط نداده است

شد محروم جاری به مدت سه هفته با دستور شفاهی رئیس بند زنان این زندان از مالقات .

۲۳  آبان ماه توسط مسئولین زندان و بصورت شفاهی در تاریخ۲۲وی عصر روز سه شنبه 

 دادسرای اوین احضار شد و به دلیل عدم ابالغ رسمی که باید۵به شعبه   آذرماه۱۱ و آبان ماه

 روز پیش از موعد دادگاه و به صورت رسمی صورت می گرفت از حضور در این دادسرا۵حداقل 

.خودداری کرد

الهام برمکی -۱۴

 ماه را در۳ در خیابان بازداشت و مدت ۹۰الهام برمکی هفتم دی ماه سال 

 گذراند؛ سپس با قید کفالت موقتا آزاد و نهایتا۲۰۹سلول های انفرادی بند 

 ماه۱۴ بازداشت و پس از تحمل ۹۱ مرداد ۲وی مجددا در تاریخ . تبرئه شد

 به بند۹۲ مهرماه ۷ زندان اوین در تاریخ ۲۰۹حبس در سلول انفرادی بند 

 دادگاه انقالب توسط قاضی مقیسه از۲۸خانم برمکی در شعبه . زنان این زندان منتقل شد

 میلیون۴۰ هزار دالر و ۷۰ هزار یورو، ۲۵ سال حبس و جریمه های ۱۰بابت اتهام جاسوسی به 

.تومان محکوم شد

این زندانی طی.  ساله و مادر دو فرزند است که هر دو در خارج از کشور زندگی می کنند۵۱وی 

اعزام شده و تاکنون با آزادی مشروط وی مرخصی  به۹۶دوران حبس خود یک بار در نوروز 

.موافقت نشده است
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ستوده فاضلی -۱۵

 بازداشت و در۸۹ستوده فاضلی، معلم بازنشسته در اسفندماه سال 

 دادگاه۱۵خانم فاضلی در شعبه .  با قرار کفالت آزاد شد۹۰اردیبهشت 

انقالب توسط قاضی صلواتی به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان

 جهت اجرای۹۵ سال حبس محکوم و مورخ نهم تیرماه ۳مجاهدین خلق به 

.حکم حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد

 ساله از بیماری های مختلف ناشی از کهولت سن از جمله فشار چشم و ضعف۶۶این زندانی 

 به مرخصی اعزام و در اردیبهشت ماه۹۵ستوده فاضلی در تیرماه سال . عضالنی رنج می برد

آزادی با وجود کهولت سن این زندانی کماکان با. سال جاری مجددا به زندان بازگردانده شد

وی مخالفت می شود مشروط .

۲۰ در سن ۶۱الزم به ذکر است، برادر خانم فاضلی به نام سید شمس الدین فاضلی در سال 

 سال در شرایط بالتکلیف در زندان بود، نهایتا۳ًسالگی بازداشت و بدون صدور حکم درحالی که 

شد  بدون اطالع خانواده، از طریق تیرباران اعدام۶۴در سال  .

 سال در مقام معلم و مدیر در آموزش و پرورش خدمت نموده و معلمی۳۰خانم فاضلی به مدت 

.بازنشسته است

قاسم زاده ملک شاه( مینو)معصومه  -۱۶

همسر) به همراه همسرش ۹۰خانم قاسم زاده ملک شاه در سال 

توسط ماموران وزارت اطالعات به اتهام جاسوسی امیرمهدی طبسی(سابق

پس از آزادی. برای اسرائیل دستگیر و مدتی بعد به قید وثیقه آزاد شد

 دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام۱۵توسط شعبه 

. سال حبس تعزیری محکوم شدند۱۰جاسوسی، هر یک به تحمل 

 در دادگاه تجدید نظر این حکم تائید شد و در همان روز بازداشت و برای تحمل۹۶در آبان ماه 

همسر سابق وی نیز در زندان اوین به سر می برد. حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد .

ناهید بهشید -۱۷

پس از شرکت در یکی از تجمعاتی که در حمایت از محمدعلی ناهید بهشید

طاهری برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک

 روز بازداشت در سلول های انفرادی این زندان با۱۲وی پس از . منتقل شد

.تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد

 دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی احمدزاده از بابت اتهام۲۶وی نهایتا از سوی شعبه 

حکم صادره در شعبه.  سال حبس محکوم شد۵“اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل 
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 بهمن ماه در منزل خود۸وی در تاریخ . شد تأیید  دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی پورعرب۵۴

.بازداشت و جهت گذراندن مدت محکومیت به زندان اوین منتقل شده است

 ساله است و همانطور که اشاره شد بخاطر حمایت از بنیانگذار گروه عرفان۵۸ناهید بهشید 

.حلقه در زندان است

انسیه عبدالحسینی -۱۸

۲۰۹ بازداشت و ابتدا به بند ۹۶در اعتراضات دی ماه  انسیه عبدالحسینی

زندان اوین منتقل شد، او پس از تحمل یک ماه بازداشت در سلول های

خانم عبدالحسینی بعد از یک. انفرادی این بند به زندان قرچک منتقل شد

.ماه نگهداری در قرچک نهایتا با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

 بهمن ماه در حالی توسط مامورین امنیتی در فرودگاه، هنگام خروج۲۱خانم عبدالحسینی، روز 

او بازداشت و به بند زنان زندان. از کشور بازداشت شد که از محکومیت خود اطالعی نداشت

 دادگاه انقالب۲۸اوین منتقل شد و آنجا بود که تازه متوجه شد به صورت غیابی از سوی شعبه 

۳تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و تبلیغ علیه نظام” به 

شده است محکوم سال حبس تعزیری .

 ساله هم اکنون در حال تحمل حکم محکومیت خود در بند زنان زندان۴۵این زندانی سیاسی 

.اوین است

لیال تاجیک -۱۹

 توسط اطالعات سپاه بازداشت و پس از۹۶ شهریورماه ۱۴وی در تاریخ 

 به بند۹۶هفت ماه که در خانه های امن اطالعات سپاه بوده در اسفندماه 

لیال تاجیک در مهرماه سال جاری به اتهام. زنان زندان اوین منتقل شد

.شد محکوم  سال حبس در تبعید۱۵“جاسوسی برای کشور متخاصم” به 

کرد تائید دادگاه تجدید نظر نظامی، حکم حبس صادره علیه وی را عینا .

همسر سابق لیال تاجیک نیز که گفته می شود پیش از این در نهاد اطالعات سپاه پاسداران

محکوم شده است اعدام مشغول به کار بود همزمان و از بابت همین پرونده به .

 مادر دو فرزند است که در حال حاضر بدون سرپرست و با فشار فراوانی  ساله و۴۵لیال تاجیک 

.که از سوی اطالعات سپاه متحمل می شوند در حال گذران زندگی هستند

معصومه عسکری -۲۰

 مردادماه در اعتراضات خیابانی در تهران۱۱در تاریخ  معصومه عسکری

وی در. بازداشت و به زندان قرچک منتقل و پس از چند روز بازداشت آزاد شد

پس.  زندان اوین منتقل شد۲۰۹آذرماه یک بار دیگر بازداشت و این بار به بند 

از تحمل مدت یک ماه بازداشت در سلول های انفرادی و بازجویی در این بند

.از مدتی پیش به بند زنان این زندان انتقال یافته است
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 دادگاه انقالب تهران به ریاست۲۸ توسط شعبه ۱۳۹۷ بهمن ماه ۲۹خانم عسکری در تاریخ 

 سال حبس تعزیری محکوم شده و در حال۵قاضی مقیسه از بابت اتهام اجتماع و تبانی به 

.حاضر مدت محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می کند

. ساله اش است۱۴معصومه عسکری معلم بازنشسته و تنها سرپرست پسر 

زهرا صادقی -۲۱

پیشتر کارمند سازمان ملل بوده و جهت انجام وظیفه و الزامات زهرا صادقی

وی در خردادماه. کاری به کشورهای سودان و سپس عراق سفر کرده بود

سال جاری پس از بازگشت از کشور عراق توسط نیروهای امنیتی در

۸نهایتا پس از تحمل .  زندان اوین منتقل شد۲۰۹فرودگاه بازداشت و به بند 

 بهمن ماه به بند زنان زندان اوین منتقل۸ماه بازداشت در سلول های انفرادی این بند، در تاریخ 

.شد

 دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام۱۵زهرا صادقی توسط شعبه 

. سال حبس تعزیری محکوم شد۱۰جاسوسی محاکمه و به تحمل 

در جلسه دادگاه هیچ کدام از همکاری های وی با سازمان ملل به عنوان مصادیق اتهام عنوان

نشده و تنها به دلیل سفری که سال ها پیش به درخواست یکی از دوستانش به کشور ترکیه

.انجام داده بود، اتهام جاسوسی علیه وی مطرح و از نظر قاضی ثابت شده است

 نیز توسط نیروهای وزارت اطالعات بازداشت و پس۱۳۹۲ است و در سال ۱۳۶۶وی متولد سال 

.از سه ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود

رقیه حاجی ماشاهللا -۲۲

 فروردین۳۱رقیه حاجی ماشاهللا، شهروند ایرانی االصل تبعه بحرین در تاریخ 

وی پس از بازداشت به مدت. شد بازداشت ماه سال جاری در شهر مشهد

 روز در بازداشتگاه اطالعات سپاه مشهد تحت بازجویی قرار گرفت و در۱۲

 الف۲ اردیبهشت ماه به بازداشتگاه اطالعات سپاه موسوم به بند ۱۲تاریخ 

.زندان اوین در تهران منتقل شد

این زندانی نهایتا پس از دو ماه بازجویی در سلول های انفرادی این بازداشتگاه به بند زنان زندان

 دادگاه انقالب تهران به ریاست۱۵وی نهایتا محاکمه توسط شعبه . منتقل شده است اوین

. سال حبس تعزیری محکوم شد۱۰قاضی صلواتی به اتهام “جاسوسی برای کشور بحرین” به 

۲، به مدت یک ماه در بند ۹۷ آذرماه ۲۵رقیه حاجی ماشاهللا پیش از برگزاری دادگاه از تاریخ 

.الف سپاه تحت بازجویی مجدد بوده است
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تولد در زندان؛ وضعیت اسفناک زنان و کودکان متهمان امنیتی در زندان اوین

از آبان ماه سال گذشته در سالنی مجزا از بند زنان زندانی سیاسی، تعدادی از زنان و کودکان

خردسال که گفته می شود همسران و کودکان مردان متهم به همکاری با داعش هستند، در

دو تن از کودکانی که در این بند نگهداری. محبوس شده اند شرایطی غیر انسانی و اسفبار

می شوند طی زمان بازداشت مادران شان در زندان به دنیا آمده اند و از پیش از تولد تاکنون در

دادستان تهران در آبان ماه سال گذشته از بازداشت تعدادی از اعضای. زندان به سر می برند

.خانواده های این گروه خبر داده بود

 ساله و۴۲مسن ترین این زنان .  کودک خردسال است۸ زن و ۱۶این گروه متشکل از 

 ساله است؛ تمامی آنها پیش تر در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به۱۹جوان ترین شان 

. سال حبس تعزیری محکوم شده اند۳اتهام “معاونت در افساد فی االرض” به 

مالقات این گروه به دلیل اینکه آشنایان شان در استان های غرب کشور هستند، بسیار دشوار

است و تعدادی از آنان نیز به دلیل کشته شدن فرزندان و همسران شان مالقات کننده ای ندارند

 و نیم عصر و فقط در حضور ماموران می توانند با خانواده۴ الی ۳و برخی از روزها بین ساعت 

علیرغم درخواست مکرر این زندانیان جهت انتقال به زندان های غرب کشور. خود تماس بگیرند

.با این موضوع تاکنون مخالفت شده است

این زندانیان کرد که از ترس جان خود مشخصات خود را

پنهان می کنند مدام تهدید می شوند که در صورت

ارتباط با زندانیان بند زنان و اعتراض به شرایطی که در

آن هستند کودکان شان تحویل اداره بهزیستی خواهند

.شد

 سه ساله هستند و دو تن از آنان پس از بازداشت۳ ماهه تا ۱۰کودکان این زندانیان که 

مادران شان در زندان به دنیا آمده اند به دلیل شرایط نامناسب محل نگهداریشان که اتاقی با

پنجره های قفل شده و بدون جریان مطلوب هوا و نور آفتاب است، دچار بیماری، کمبود

از این رو تعدادی از این زندانیان درخواست کرده اند که کودکان. ویتامین ها و افسردگی هستند

خود را به اقوام خود در بیرون از زندان تحویل دهند با این حال دادستانی با این درخواست نیز

.مخالفت می کند

ساعات هواخوری این زندانیان به علت اینکه محل هواخوری با بند زنان مشترک است، روزانه

 ساعت در حضور ماموران و در ساعات اولیه صبح بوده و چون کودکانشان در آن۲فقط به مدت 

ساعت خواب هستند نمی توانند از آن استفاده کنند؛ به همین دلیل کودکان این زندانیان به

.دلیل شرایط نامناسب محل نگهداری شان، دچار کمبود ویتامین ها و افسردگی هستند
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غذای آنها از آشپزخانه. امکان آشپزی، ظرف و حتی یک وسیله برای گرم کردن غذا ندارند

وزارت اطالعات در ظروف و با قاشق پالستیکی تامین می شود که این نیز برای کودکان

پیشتر غذای کودکان به صورت مجزا تهیه می شد با این حال. خردسال می تواند خطرناک باشد

طی ماه های اخیر این موضوع نیز لغو شده و مادران باالجبار از غذای خود که غالبا از سویا و

.کنجاله سویا تهیه شده است به کودکانشان می دهند

خبر داده بود  زنان اوین۲هرانا در آبان ماه سال گذشته در گزارشی از انتقال این گروه به بند  .
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