
 

 

 سازمان حقوق بشری هەنگاو

 
 

 زن ٩زن کرد و صدور حکم برای  ٣٧، بازداشت  مارس" از مارس تاآماری "گزارش 
 + لیست اسامی

 
 

گزارشی آماری را تحت عنوان  هەنگاو: بە روال سالهای گذشتە، سازمان حقوق
از مارس تا مارس منتشر می کند کە بە بازداشت و صدور حکم برای فعالین زن در 

 پردازد.کردستان می 
 

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از 
فعال زن کرد از سوی نهادهای  ٣٧کم ت دس ٢٠١٩ مارستا  ٢٠١٨مارس 

 حکومتی ایران بازداشت شدەاند.
 

تن از زنان بازداشت شدە بە اتهام فعالیت سیاسی و  ١٧بر طبق این گزارش، 
 بازداشت شدەاندردستانی همکاری با احزاب ک

تن فعالیت کارگری و دو  ٢تن فعالیت عقیدتی،  ٤تن بە اتهام فعالیت مدنی،  ١٢، 
زن نیز از چوپانان اقلیم کوردستان بودەاند کە توسط سپاه پاسداران بازداشت 

 شدەاند.
 

 ١٥ بیشتر زنانی کە بازداشت شدەاند اهل استان کردستان )سنندج( بودەاند کە
زن اهل استان  ٧زن اهل استان کرمانشاه )کرماشان(،  ١٠مورد می باشد، 

زن اهل استان ایالم، دو زن اهل اقلیم کوردستان و  ٢آذربایجان غربی )ارومیە(، 
 یک زن نیز از استان لرستان بودە است.

 
 

 
 
 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 

 تاریخ بازداشت اتهام اهل

 ٢٠.٣.٢٠١٨ مدنی سنندج سیران سعیدپور ١

 ٤.٤.٢٠١٨ سیاسی مهاباد روناک آقایی ٢

 ٢٦.٤.٢٠١٨ سیاسی دهگالن شریفە میرزایی ٣

 ٢٤.٤.٢٠١٨ سیاسی داالهو الهام جوانمیری ٤

 ٢٤.٤.٢٠١٨ سیاسی داالهو توران میرزایی ٥
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 ٥.٥.٢٠١٨ عقیدتی روانسر ریزان باویسی ٦

 ٥.٥.٢٠١٨ عقیدتی روانسر فاطمە باویسی ٧

 اواخر اردیبهشت عقیدتی روانسر سرگل مولودی ٨

   مدنی اشنویە گاللە مرادی ٩

 ٥.٧.٢٠١٨ سیاسی سرپل ذهاب مریم فرجی ١٠

 اواسط تیر عقیدتی کرمانشاه معصومە تقی نژاد ١١

 ١٩.٧.٢٠١٨ سیاسی سنندج سیران آرامش ١٢

   مدنی سنندج زیبا خرامیدە ١٣

 ٩.٧.٢٠١٨ چوپان جنوب کوردستان خدر نعمت عایشە ١٤

 ٩.٧.٢٠١٨ چوپان جنوب کوردستان بسیە خدر نعمت ١٥

 ٩.٨.٢٠١٨ مدنی سنندج سحر کاظمی ١٦

 ١.٨.٢٠١٨ مدنی ایالم نگیسا شهبازی ١٧

 ٣٠.٨.٢٠١٨ سیاسی سقز گالویژ سقزی ١٦

 ٥.٩.٢٠١٨ مدنی سنندج هاجر سعیدی ١٩

 ١٣.٩.٢٠١٨ مدنی سنندج ثریا خدری ٢٠

 ٢٦.٩.٢٠١٨ سیاسی مهاباد افسانە خرسندی ٢١

 ١.١٠.٢٠١٨ سیاسی مهاباد بفرین ٢٢

 ٦.١٠.٢٠١٨ مدنی دروود مینا راد ٢٣

 ٢٥.٨.٢٠١٨ سیاسی بوکان فاطمە مصطفی پور ٢٤

 ٣.١١.٢٠١٨ مدنی سنندج پرستو میرزایی ٢٥

 اوخر مهر سیاسی پاوە ماریا ویسی ٢٦

 اوخر مهر سیاسی پاوە ادیبە احمدی ٢٧

 ١٥.١١.٢٠١٨ مدنی سنندج مهوش امیری ٢٨

 ٢٦.٩.٢٠١٨ مدنی سنندج مهرانە مرادی ٢٩

 سپتامبر سیاسی سنندج فهیمە زندی ٣٠

 سپتامبر سیاسی مهاباد نشمیل قیتاسی ٣١

 ٢٩.١٢.٢٠١٨ کارگری کامیاران روژین ابراهیمی ٣٢

 ٢٩.١٢.٢٠١٨ کارگری کامیاران دلنیا صبوری ٣٣

 اوایل ژانویە سیاسی سلماس دیاسیما مر ٣٤

 ٢٢.١.٢٠١٩ سیاسی بیجار زهرا شریف نژاد ٣٥

 اوایل فوریە سیاسی سنندج آرزو میرکی ٣٦

 ٤.٢.٢٠١٩ مدنی جوانرود سمیە ویسمرادی ٣٧
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 زن کرد ٩ماه حبس برای  ٥سال و  ١٧صدور حم 
 

فعال زن  ٩، دست کم  ٢٠١٩ مارستا  ٢٠١٨، از مارس با استناد بە آمار هەنگاو
 کرد از سوی دەستگاه قضایی ایران محاکمە و بە حبس و شالق محکوم شدەاند.

 
ضربە  ١٩٨روز حبس،  ٦ماه و  ٥سال و  ١٧زن جمعا بە  ٩بر طبق این گزارش، این 

 هزار تومان جریمە محکوم شدەاند. ٤٠٠شالق و پرداخت 
 
 
 

 

 اتهام حکم اهل نام خانوادگینام و  ردیف

 سیاسی هزار جریمە ٤٠٠ضربە شالق و ٥٠ سقز چینی آخر خوب ١
 سیاسی سال حبس٣ سرپل ذهاب مریم فرجی ٢
 عقیدتی سال حبس١ سنندج پروانە حیدری ٣
 مدنی شالق ١٤٨ماه حبس +٨سال و٦ ارومیە توران ایران سرشت ٤
 کارگری سە روز کامیاران دلنیا صبوری ٥
 کارگری سە روز کامیاران روژین ابراهیمی ٦
 سیاسی سال حبس١ مهاباد نشمیل قویتاسی ٧
 سیاسی ماه حبس٩ سلماس سیما مرادی ٨
 سیاسی سال حبس٥ سنندج سحر کاظمی ٩
١٠     

     

 


