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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 بی بی سی]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۰اردیبهشت  ۲۹ - ۲۰۱۱می  ۱۹]تاریخ:[ پنج شنبه 

 

 انتقال زندانیان سیاسی زن از قرچک ورامین به اوین

 منتقل شدشبنم مددزاده یکی از زندانیان زن سیاسی بود که به زندان قرچک 

گذشته های  فتهبنا بر گزارش وب سایت های نزدیک به معترضان در ایران، تعدادی از زندانیان سیاسی زن که در ه

 .به زندان قرچک ورامین منتقل شده بودند، به زندان اوین فرستاده شدند

دید خانواده های این زندانی سیاسی زن از زندان رجایی شهر به زندان قرچک ورامین اعتراض ش ۹پیش تر انتقال 

 .زندانیان و فعاالن حقوق بشر را برانگیخته بود

کمیسیون حقوق بشر اسالمی" از وقوع یک "فاجعه انسانی" در این "این خانواده ها در آن زمان با نوشتن نامه ای به 

تهام های مختلف" در زن با ا ۶۰۰زندان ابراز نگرانی کرده و در بخشی از نامه خود با اشاره به نگهداری از "حدود 

 .زندان قرچک، از ضرب و شتم شدید زندانیان و عدم تغذیه مرتب آنها توسط مسئوالن زندان خبر داده بودند

زندانی عبارت بودند از شبنم مددزاده، مریم حاجی لویی، مریم اکبری منفرد، معصومه یاوری، کبری بنازاده،  ۹این 

 .بادی و ریحانه حاج ابراهیممطهره بهرامی، مهوش ثابت، فریبا کمال آ

بعد از انتقال این گروه به زندان قرچک ورامین، غالمحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و 

تربیتی ایران به خبرگزاری فارس گفت که تمام زندانیان زن استان تهران در زندان قرچک ورامین نگهداری خواهند 

 .شد

زندانیان سیاسی زن در زندان اوین نیز در یک بند جمع آوری شدند و به آنها اعالم شد که در آینده در همان زمان 

 .نزدیک به زندان قرچک ورامین منتقل خواهند شد

اما چند روز پیش نسرین ستوده، یکی از زندانیان زن زندان اوین، در مالقات با همسرش گفت که مسئوالن زندان به 

 .نتقالشان به قرچک ورامین منتفی شده استآنها گفته اند که ا

 .هنوز دلیل خارج کردن زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک ورامین و انتقال آنان به زندان اوین اعالم نشده است

همچنین مشخص نیست که آیا زندانیان زن عادی که همراه این زندانیان سیاسی به زندان قرچک ورامین منتقل شده 

 .ندان خواهند ماند یا آنها نیز به زندان های دیگر منتقل می شوندبودند در این ز

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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